
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Opis j.m. Ilość 

I SALA GIMNASTYCZNA     

1 
Zestaw do koszykówki na boisku głównym (wysięgniki, tablice, obręcze, 

siatki itp.) – z możliwością składania – 1 komplet 
    

1.1 

Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami, składana w bok na ścianę 

(odległość od ściany do linii boiska około 400 cm), mocowana bezpośrednio do 

ściany 

szt. 2 

1.2 Mechanizm regulujący wysokość tablicy 105x180cm w zakresie 305-260cm  szt. 2 

  
Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180cm 

o grubości 10mm, na ramie metalowej 
szt. 2 

1.4 Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180cm szt. 2 

1.5 
Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami, z bezhakowym systemem 

mocowania siatki 
szt. 2 

1.6 Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5mm szt. 2 

1.7 Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki z odciągami komplet 2 

2 Zestaw do koszykówki na boiskach poprzecznych – 3 komplety     

2.1 
Konstrukcja do koszykówki uchylna składana na bok na ścianę (odległość od 

ściany do linii boiska około 130cm)  
szt. 6 

2.2 Mechanizm regulujący wysokość tablicy 90x120cm w zakresie 305-260cm szt. 6 

2.3 
Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90x120cm o 

grubości 10mm, na ramie metalowej 
szt. 6 

2.4 Osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120cm szt. 6 

2.5 Obręcz do koszykówki stała wzmocniona wykonana z metalu szt. 6 

2.6 Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5mm szt. 6 

2.7 Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki szt. 6 

3 

Zestaw do siatkówki na boisku głównym (słupki, tuleje, siatka itp.) – 1 

komplet z możliwością wykorzystania zarówno do siatkówki, tenisa oraz 

badmintona 

    

3.1 

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, naciąg typu SLIM przesuwany w 

profilu słupka, pozwalający na płynna regulację wysokości siatki w zakresie 

100-250cm (siatkówka, tenis, badminton) 

szt. 2 

3.2 Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego szt. 2 

3.3 
Rama podłogowa z deklem, magnetyczny system stabilizowania dekla 

zapobiegający wypadaniu 
szt. 2 

3.4 

Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki o grubości około 

5cm pokryte skadenem na konstrukcji wzmacnianej zapinane na rzepy lub 

równoważne 

szt. 2 

3.5 
Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, grubość splotu 3mm, obszyta z 

czterech stron taśmą, boki usztywnione 
szt. 2 

3.6 
Stanowisko sędziowskie do siatkówki, aluminiowe, z regulacją wysokości 

podestu, oparciem i podstawką do pisania 
szt. 1 

3.7 Montaż tulei do siatkówki w podłożu szt. 2 

3.8 Siatka do tenisa ziemnego szt. 1 

3.9 Siatka do badminton szt. 1 



4 Zestaw do siatkówki na boiskach poprzecznych – 3 komplety     

4.1 

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, naciąg typu SLIM przesuwany w 

profilu słupka, pozwalający na płynna regulację wysokości siatki w zakresie 

100-250cm (siatkówka, tenis, badminton) 

szt. 6 

4.2 Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego szt. 6 

4.3 
Rama podłogowa z deklem, magnetyczny system stabilizowania dekla 

zapobiegający wypadaniu 
szt. 6 

4.4 
Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki o grubości około 

5cm pokryte skadenem na konstrukcji wzmacnianej zapinane na rzepy 
szt. 6 

4.5 
Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, grubość splotu 3mm, obszyta z 

czterech stron taśmą, boki usztywnione 
szt. 3 

4.6 Montaż tulei do siatkówki w podłożu (po 2 na komplet) szt. 6 

5 Piłka ręczna boisko główne – 1 komplet     

5.1 

Bramki do piłki ręcznej aluminiowe (2x3m), profil około 80x80mm. Rama 

główna spawana w całości. Luki stalowe, składane. Brzeg śiatki na całej 

długości ukryty w2ewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz 

dolnych poziomych profili łuków, zapinana za pomocą tworzywowych klipsów, 

niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy 

ocynkowane 

szt. 2 

5.2 
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki w podłodze hali sportowej (zestaw 

chwytów na 1 bramkę) 
komplet 2 

5.3 Siatka do piłki ręcznej standard z piłkiochwytem, grubość splotu 3mm PP szt. 2 

5.4 Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach szt. 2 

6 Zestaw do unihokeja na boisku głównym – 1 komplet     

6.1 
Bandy do unihokeja na boisko o wymiarach 10m x 20m z wózkiem do 

transportu. Z certyfikatem  IFF. 
komplet 1 

6.2 
Bramka meczowa składana, o wymiarach 115 cm  x 160 cm, z siatką i 

piłkochwytem . Z certyfikatem IFF. 
szt. 2 

6.3 Bramka 105x140 treningowa składana z siatką  szt. 4 

6.4 
Kij do unihokeja długości 80-86 cm, wykonany z mieszanki włókien szklanych 

i karbonowych z owijką i okrągłym chwytem, z certyfikatem IFF 
szt. 12 

6.5 Piłka do unihokeja szt. 20 

6.6 
Zestaw bramkarski do unihokeja: kask, bluza, spodnie, ochraniacze na kolana, 

kamizelka ochronna 
komplet 2 

6.7 Rękawice bramkarskie do unihokeja komplet 2 

7 Zestaw lekkoatletyka dla każdego – 1 komplet     

7.1 
Tyczka do skoku w dal, waga około 800g, długość 200cm wykonana z włókna 

szklanego, zakończona zatyczkami z gumy 
szt. 4 

7.2 

Płotek lekkoatletyczny z pianki, wykonany z miękkiej pianki, regulacja 

wysokości poprzeczki, składany, wykonany z 4 elementów, wymiary płotka 

około 68cm x około 55cm x około 21cm 

szt. 10 

7.3 
Miękka mata wykonana z 5 kwadratów, każdy panel z nadrukowanym numerem 

od 0 do 4, wypełnienie pianka PE, obszyta materiałem PVC  
szt. 4 

7.4 
Oszczep piankowy, miękki oszczep wykonany z pianki posiadający 4 

stateczniki 
szt. 4 

7.5 
Miękki dysk, miękki dysk wykonany z PVC , posiadający 2 otwory i uchwyty 

na palce 
szt. 4 

7.6 Ringo gumowe w różnych kolorach – średnica 15-16cm szt. 10 



7.7 
Oszczep dla dzieci wykonany z tworzywa sztucznego z możliwością 

rozkręcania 
szt. 4 

7.8 
Piłki rzutowe ze statecznikami wykonane z miękkiej pianki o odpowiedniej 

gęstości  
szt. 4 

7.9 
Tyczki i podstawy do tyczek – długość 120cm, tyczki slalomowe wykonane z 

tworzywa sztucznego 
szt. 20 

7.10 Mata do ćwiczeń składana grubości 1cm pokryta materiałem o długości 150cm szt. 8 

7.11 
Pachołki duże z otworami , 12 otworów, możliwość tworzenia przeszkód i stacji 

treningowych 
szt. 20 

7.12 
Złącza do tyczek do tworzenia przeszkód i bramek, możliwość montowania 

obręczy 
szt. 10 

7.13 
Zestaw stożków z numerami co 5, możliwość zastosowania jako skala rzutowa 

– wysokość około 23 cm 
szt. 20 

7.14 Skakanki, linka z tworzywa sztucznego – długość 2,5m szt. 15 

7.15 Taśma miernicza, zwijana wykonana z włókna szklanego długości 20m szt. 3 

7.16 Taśma miernicza, zwijana wykonana z włókna szklanego długości 50m szt. 3 

7.17 Piłka rzutowa z tworzywa sztucznego z możliwością pompowania waga 1 kg szt. 4 

7.18 
Zestaw 40 stożków – talerzyków na stojaku – możliwość wyznaczania punktów, 

stacji, linii boisk, stref punktowych 
komplet 1 

7.19 
Drabinka koordynacyjna, regulowana odległość między szczebelkami – długość 

6m 
szt. 4 

7.20 
Piłka rzutowa z uchwytem, do rzutów i ćwiczeń w czasie biegu, wykonana z 

miękkiego PCV, jednolita forma odlewu – waga 500g 
szt. 10 

7.21 Piłki rzutowo-chwytne wykonane z PCV w dwu kolorach, średnicy około 6cm  szt. 20 

7.22 
Znaczniki treningowe z siateczki, obszyte lamówką różne kolory – różne 

rozmiary 
szt. 30 

7.23 Minipłotek treningowy wykonany z PCV wysokość 15cm szt. 15 

7.24 Minipłotek treningowy wykonany z PCV wysokość 30cm szt. 15 

7.25 
Młot rzutowy z PCV , linka wykonana z tworzywa sztucznego, elastyczny 

uchwyt – waga około 300g 
szt. 2 

7.26 Miękka kula do pchnięć wykonana z PCV waga około 400 g szt. 2 

7.27 Pałeczki sztafetowe w różnych kolorach wykonane z tworzywa sztucznego szt. 8 

7.28 
Stoper 30 międzyczasów wykonany z tworzywa sztucznego, czytelne cyfry, 

kalendarz, alarm, 3 rzędy cyfr 
szt. 1 

7.29 Torba z wytrzymałego materiału na zestaw mini lekkoatletyczny szt. 2 

8 
Kotary grodzące boisko główne na 3 boiska poprzeczne (treningowe) – 2 

komplety 
    

8.1 

Kotara grodząca, siatkowo-materiałowa, część górna z polipropylenu 2,3 – 

3mm, oczko 45 x 45 mm, część dolna tkanina ograniczająca widoczność do 

wys. 3 m, kolor do uzgodnienia szt. 2 

wymiary : wysokość 6 m, szerokość około 18 m = 144m2 

8.2 
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem 

elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara (lub w inny sposób) 
komplet 2 

8.3 

Montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem 

elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara wraz z wykonaniem 

podłaczenia do instalacji zasilającej 

komplet 2 

9 Siatki ochronne na okna 1 komplet     



9.1 
Siatka na okna ochronna polietylenowa (PE) o wymiarach około 7,60m x 

32,00m oczka 50x50mm, grubość splotu 4mm, kolor do uzgodnienia 
m2 244 

9.2 
Montaż siatki ochronnej na okna dolne i okna górne łącznie z elementami 

montażowymi – wsporniki, olinowanie, karabińczyki itp. 
komplet 1 

10 Piłkochwyty na ściany szczytowe – 2 komplety     

10.1 

Siatka ochronna na  ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem 

dolnej krawędzi w wymiarach: wysokość około 7,60m i długość około 18 m 

rozsuwana na boki (2 ściany czołowe o powierzchni około 7,60 x około 18m), 

oczka 100x100mm, grubość splotu 3mm, kolor do uzgodnienia 

m2 274 

10.2 
Montaż piłkochwytów na hali sportowej łącznie z elementami montażowymi: 

wsporniki, olinowanie, karabińczyki itp. 
komplet 1 

11 Drabinki gimnastyczne przyścienne – 16 szt.     

11.1 
Drabinki gimnastyczne przyścienne podwójne wysokość 250cm, długośc 180 

cm (elementy montażowe, okucia), mocowane do ścian i podłogi hali sportowej 
szt. 16 

11.2 Montaż drabinek szt. 16 

12 Ławki gimnastyczne – 23 szt.     

12.1 
Ławka gimnastyczna szwedzka, drewniana 250 cm długości z mocowaniem do 

drabinek gimnastycznych 
szt. 23 

13 Skrzynia gimnastyczna – 2 szt.     

13.1 

Skrzynia gimnastyczna 7 – elementowa, pokryta skórą naturalną z wózkiem. W 

drugim segmencie od góry w szczycie z otworem umożliwiającym zaczepienie 

ławki, z certyfikatem bezpieczeństwa B, wysokość zestawu około 120cm 

szt. 2 

13.2 
Odskocznia gimnastyczna szkolna dla gimnastyków o wadze do 80 kg, 

certyfikat bezpieczeństwa. 
szt. 2 

14 Kozioł gimnastyczny – 2 szt.     

14.1 

Kozioł gimnastyczny -korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną 

elastyczną i naturalną skórą. Podstawa wykonana z profili niklowanych i 

stalowych malowanych metodą proszkową. Z regulowaną  wysokością  od 90 

do 135 cm, skokowo co 5 cm. Nogi podstawy z antypoślizgowymi stopkami, 

wyposażonymi  w kółka transportowe. Z certyfikatem bezpieczeństwa B. 

szt. 2 

14.2 
Odskocznia gimnastyczna szkolna dla gimnastyków o wadze do 80 kg, 

certyfikat bezpieczeństwa. 
szt. 2 

15 Koń gimnastyczny z łękami – 1 szt.     

15.1 

Korpus konia wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i 

skórą naturalną, Podstawa wykonana z profili stalowych malowanych 

proszkowo i cynkowanych, Urządzenie posiadające możliwość regulacji 

wysokości w zakresie od 110 do 170 cm skokowo co 5 cm, Łęki wykonane ze 

sklejki równoległowarstwowej oraz wysokowytrzymałościowego laminatu 

Jedna z podstaw posiada kółka ułatwiające przemieszczanie konia 

szt. 1 

15.2 
Odskocznia gimnastyczna szkolna dla gimnastyków o wadze do 80 kg, 

certyfikat bezpieczeństwa. 
szt. 1 

16 Równoważnia gimnastyczna – 1 szt.     

16.1 

Równoważnia gimnastyczna o długości min 500cm wykonana z drewna 

pokrytego materiałem antypoślizgowym z metalową podstawą z regulacją 

wysokości w zakresie 80-120cm, z certyfikatem bezpieczeństwa B. 

szt. 1 

17 Materace gimnastyczne z uchwytami 200x100x10cm – 18 szt.     

17.1 

Materac gimnastyczny PVC antyposlizgowy z narożnikami 200x120x10 twardy 

o grubości 10 cm. Pokrycie górne wykonane z miękkiego i gładkiego materiału 

PCV. Spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego. Wkład 

wykonany z pianki R-80. Z Certyfikatem  Bezpieczeństwa B lub równoważne 

szt. 18 



17.2 

Wózek na materace gimnastyczne o wymiarach 200x100cm, konstrukcja wózka 

stalowa malowana proszkowo, podstawa ze sklejki o grubości około 10 mm, 

kółka 2 sztuki skrętne, 2 sztuki stałe, udźwig około 20 sztuk materacy o 

wymiarach 200x120x10cm.  

szt. 1 

18 Stoły do tenisa stołowego składane – 4 szt.     

18.1 

Stół do tenisa  -blat stołu wykonany  z płyty wiórowej laminowanej o grubości 

min 20mm. Wzmocniony oskrzynią z kątownika stalowego, wyposażony w 

zespół jezdny,  złożony z czterech łożyskowanych, skrętnych kółek. 

Konstrukcja stołu wyposażona w skokową regulację wysokości blatu w zakresie 

660-710-760 mm. Stół z atestem do szkół 

szt. 4 

18.2 Siatka dokręcana do tenisa stołowego szt. 4 

18.3 Tablica wyników do tenisa stołowego szt. 4 

18.4 Podium dla zwycięzców szt. 1 

19 Zestaw do skoku wzwyż – 1 komplet     

19.1 

Materac zeskokowy 300x400x55 wykonany metodą komorową. Podstawę - 

bloki pianki poliuretanowej o gęstości 21-25kg/m3, a przegrody - pianka 

poliuretanowa o gęstości 18 kg/m3. Pokrowiec materaca wykonany z tkanin o 

wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, a także warunki 

atmosferyczne. Na bokach materaca otwory odpowietrzające, aby eliminować 

"efekt balonu". W komplecie z kołderką osłonową (zabezpieczającą przed 

kolcami od butów) 

komplet 1 

19.2 

Stojak do skoku wzwyż stalowo-aluminiowy (zespół słupków z podstawami do 

zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż). Podstawa wykonana z 

kształtowników stalowych lakierowanych metodą proszkową. Kształtowniki 

wypełnione balastem stabilizującym. Słupki długość 2200 mm i wykonane ze 

stopów aluminium, wyposażone są w podpórkę stalową poprzeczki z blokadą, 

która umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie 

od 40 do 210 cm. Zestaw spełniający wymogi Polskiego Związku Lekkiej 

Atletyki.  

komplet 1 

19.3 

Poprzeczka do skoku wzwyż aluminiowa anodowana zakończona kwadratowym 

kształtownikiem aluminiowym. Poprzeczka o długości 4m+/- 20mm o wadze 

około 2 kg i średnicy Fi około 30 mm.  

szt. 2 

20 Mata sportowa typu tatami (PUZZLE) – 1 komplet     

20.1 

Mata sportowa do ćwiczeń sportów walki (karate, judo, taekwondo, MMA i 

kickboxingu) w formie puzzli o wymiarach 100cm x 100 cm i grubości 4 cm z 

powłoka antypoślizgową wraz z obramowaniem maty.  Całkowite wymiary 

maty to 8m x 8m 

m2 64 

21 Wykładzina ochronna na podłogę w sali gimnastycznej – 1 komplet     

21.1 

Jednorodna ochronna wykładzina syntetyczna PVC lub z innego materiału, 

pokryta środkiem ochronnym i antybakteryjnym. Wysoka klasa  ścieralności, 

przylegająca do chronionej powierzchni nawierzchni sportowej, nie 

przesuwająca się po podłodze w rolkach. Odporna na przecięcia, zadrapania, 

zarysowania mechaniczne, działanie bakterii i chemikaliów. Łatwa w 

utrzymaniu czystości. Wymiary sali gimnastycznej 36 x 18 m.  

m2 648 

21.2 Wózek do zwijania i rozwijania wykładziny ochronnej szt. 1 

21.3 Stojak wykonany z metalu do składowania rolek z wykładziną ochronną.  komplet 1 

II SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ     

22 Zestaw urządzeń do gimnastyki korekcyjnej – 1 komplet     

22.1 Komplet taśm elastycznych do ćwiczeń kpl 1 



22.2 Laski gimnastyczne  szt. 10 

22.3 Maczugi gimnastyczne wykonane z twardego drewna szt. 10 

22.4 Masażer stóp typu „JEŻ” szt. 10 

22.5 Obciążniki miękkie na kończyny – komplet 2 na nogi i 2 na ręce kpl. 10 

22.6 Obręcze Hula-Hop o różnych wymiarach szt. 10 

22.7 Piłka rehabilitacyjna rozmiary od 35 do 65cm szt. 20 

22.8 
Magazynek (wózek) na kółkach, przeznaczony na drobne pomoce (drewniane 

pałeczki, piłki lekarskie, skakanki, taśmy, hula-hop, itp.). 
szt. 1 

22.9 Zestaw piłek lekarskich 1, 2, 3, 4, 5 kg ze stojakiem kpl. 1 

23 Drabinki gimnastyczne – 1 komplet     

23.1 
Drabinki gimnastyczne przyścienne podwójne wysokość 250cm, długośc 180 

cm (elementy montażowe, okucia), mocowane do ścian i podłogi hali sportowej 
szt. 2 

23.2 Montaż drabinek 250x180cm komplet 1 

23.3 
Drabinki gimnastyczne przyścienne podwójne wysokość 250cm, długośc 90 cm 

(elementy montażowe, okucia), mocowane do ścian i podłogi hali sportowej 
szt. 1 

23.4 Montaż drabinek 250x90cm szt. 1 

24 Lustra do ćwiczeń korekcyjnych z drążkiem gimnastycznym – 1 komplet     

24.1 
Lustro montowane do ściany o wymiarach około 5,60m długości i 2,00m 

wysokości  
m2 11,2 

24.2 

Drążek gimnastyczny (baletowy) montowany do podłogi przy lustrze o długości 

około 5,60m, Wysokość zamocowania drążków: górny 110 cm, dolny 85 cm. 

Wspornik dla drążka o średnicy 5/4" (43mm) 

szt. 2 

24.3 
Ławka gimnastyczna szwedzka, drewniana 200 cm długości z mocowaniem do 

drabinek gimnastycznych 
szt. 5 

III SIŁOWNIA     

25 Atlas do ćwiczeń 3 stanowiskowy – 1 szt.     

25.1 

Atlas 3 stanowiskowy solidnie wykonany o parametrach minimalnych: 

szt. 1 

- regulacja oparcia w pionie 

- posiada wyciąg górny i dolny 

- system rolek boczny, obrotowy o 160 stopni i regulowany na wysokość 

- mltifunkcyjny, regulowany wyciąg (triceps, biceps i inne) 

- osłona stosu 

- waga stosu 100kg (20 sztabek po 5kg) 

- max waga użytkownika 120kg 

- kolor ciemny  

- wymiary atlasu: około 193x215x223cm 

- powierzchnia potrzebna do ćwiczeń: około 235x350x223cm 

- waga atlasu około 280-300kg 

- gwarancja 24 miesiące 

- funkcje atlasu: ćwiczenia mięśni nóg – wyciskanie, wiosłowanie, biceps, 

triceps, klatka piersiowa, ćwiczenia nóg w pozycji siedzącej i stojącej, butterfly, 

najszerszy grzbietu 

- do użytku komercyjnego 



26 Rower stacjonarny – 2 szt.     

26.1 

Rower stacjonarny max obciążenie nie mniejsze niż 120 kg, zakres regulacji 

obciążenia 1-8 manualny lub elektryczny, kierownica regulowana przez 

pochylenie, siedzisko regulowane w pionie i poziomie. Rower wyposażony w 

komputer umożliwiający odczyt danych: czas, prędkość liniowa, dystans, 

wydatek energetyczny, tętno 

szt. 2 

27 Bieżnia – 1 szt.     

27.1 

Bieżnia elektryczna, silnik o mocy nie mniejszej niż 3kM, programy treningowe 

nie mniej niż 9, zasilanie 230V. Bieżnia wyposażona w komputer 

umożliwiający odczyt danych: czas, prędkość liniowa, dystans, wydatek 

energetyczny, tętno 

szt. 1 

28 Ergometr wioślarski – 1 szt.     

28.1 

Ergometr wioślarski: waga użytkownika około 130kg, regulacja obciążenia 10 

stopni – regulowanych elektronicznie. Wyświetlacz. Pomiar czasu, całkowita 

liczba kilometrów, częstotliwość uderzeń, zużycie energii, ocena sprawności, 

szt. 1 

29 Rower eliptyczny – 2 szt.     

29.1 

Rower eliptyczny (orbitrek) z mechanicznym systemem hamowania, koło 

zamachowe ok. 5 kg, jednodzielne korby z łożyskiem wieńcowym, wysokiej 

jakości obudowa na wszystkich łączeniach przegubowych, funkcje komputera: 

czas, prędkość, zużycie kalorii, przejechana odległość. 

szt. 2 

30 Zestaw hantli  - 1 komplet     

30.1 Zestaw hantli stałych 4-26 kg ze stojakiem metalowym komplet 1 

30.2 Mata ochronna pod stojak z hantlami składana (puzzle) m2 4 

IV POKÓJ NAUCZYCIELI WF (POMIESZCZENIE NR 101)     

31 Wyposażenie pokoju nauczycieli WF – 1 komplet     

31.1 
Biurko dla nauczycieli  WF – wymiary około 110x70x74 cm z szafką na zamek 

i  1 szufladą, kolor do uzgodnienia 
szt. 1 

31.2 Krzesło wysokie  - ISO wys. około 82 cm, kolor do uzgodnienia. szt. 6 

31.3 
Szafa zamykana - wymiary około 94x45x189 z półkami, na nóżkach, 

wyposażone w drzwiczki zamykane, kolor do uzgodnienia. 
szt. 1 

31.4 
Szafa z półkami - wymiary około 94x45x189, na nóżkach, kolor do 

uzgodnienia. 
szt. 1 

31.5 
Szafka na klucze wisząca, zamykana, wykonana z metalu, pojemność minimum 

40 kluczy 
szt. 1 

31.6 

Komputer przenośny typu laptop wraz z oprogramowaniem (system Windows 

10, pakiet Office - przeznaczony dla nauczycieli WF. 

komplet 1 

Przekątna ekranu minimum 15,6’’, podświetlanie LED, rozdzielczość 

nominalna 1366x768. Procesor min 2 rdzeniowy typu Core i3 lub lepszy, 

pamięć ram min. 4GB, dysk twardy SSD min 120 GB, wyjście karty graficznej 

S-Sub oraz wyjście HDMI, komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, akumulator 

litowo-jonowy,  interfejsy: min 1 USB 3.0 oraz 1 USB – 2.0, zainstalowany 

system Windows 10: bateria, zasilacz, torba na laptopa, mysz przewodowa 

31.7 

Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skanowanie, druk). laserowa 

monochromatyczna, gramatura papieru 60-163 g/m2, pojemność podajnika 150 

szt., rozmiar A4, złącze USB min 2.0 

szt. 1 



V PRZEBIERALNIA DZIEWCZĄT (POMIESZCZENIE NR 107)     

32 Wyposażenie przebieralni dziewcząt (pomieszczenie nr 107) – 1 komplet     

32.1 
Wieszaki z ławką przeznaczone do przebieralni na min. 30 osób. wykonanie: 

korpus – stal, siedzisko – drewno.  
komplet 1 

VI PRZEBIERALNIA CHŁOPCÓW (POMIESZCZENIE NR 113)     

33 Wyposażenie przebieralni chłopców (pomieszczenie nr 113) – 1 komplet     

33.1 
Wieszaki z ławką przeznaczone do przebieralni na min. 30 osób. wykonanie: 

korpus – stal, siedzisko – drewno.  
komplet 1 

VII MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO (POMIESZCZENIE NR 120)     

34 Wyposażenie magazynu sprzętu sportowego – 1 komplet     

34.1 

Regał magazynowy do ciężkich ładunków, przeznaczony do przechowywania 

sprzętu sportowego przy sali gimnastycznej długość około 6m, głębokość około 

1m i wysokość około 3m 

komplet 1 

34.2 

Drabina platformowa składana o wysokości pracy do ok. 4 m, wykonana wg 

europejskich standardów dotyczących pracy na wysokości. 

szt. 1 
Wysokość pracy około 4m, ilość szczebli 7, podpory drabiny składane 

Duża platforma o wymiarach około 0,67 m x 0,44 z poręczą oraz dodatkowym 

zabezpieczeniem na wysokości kolan gwarantujące maksymalne 

bezpieczeństwo pracy. 

VIII SZATNIA     

35 Wyposażenie szatni głównej – 1 komplet     

35.1 

Szafki do szatni głównej skrytkowe, 2 skrytki w kolumnie (2, 4, 6 lub 8 

drzwiowe – ilość do uzgodnienia), malowana proszkowo wg palety RAL, 

wymiary całkowite (pojedynczej kolumny skrytek): około 150x30x49cm 

(WxSxG), wentylacja nowoczesna (perforacja), ryglowanie 1-punktowe, zamek 

w systemie klucza master, do każdego zamka 3 kluczyki, w każdej skrytce 

drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ściance, profil 

wzmacniający na każdych drzwiczkach, otwory montażowe do skręcenia szafek 

ze sobą oraz do ściany 

komplet 

(kolumna 

z dwoma 

skrytkami) 

100 

Szafki z aktualnym certyfikatem zgodności z polskimi normami wydany przez 

Zakład Certyfikacji, malowane farbami proszkowymi poliestrowo-

epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. 

35.2 

Ławki do szatni wykonana z wysokiej jakości płyty wiórowej laminowanej 

lub drewna, do górnej części (siedzącej) materiał o grubości około 25 

mm, pozostałe części wykonane z płyty lub drewna o grubości około 18 

mm, krawędzie zakończone listwą przyblatową w kolorze ławki, 

dolne krawędzie nóg wyposażone w plastikowe stopki o wysokości około 5 

mm 

szt. 15 

IX PRZEBIERALNIA CHŁOPCÓW (POMIESZCZENIE NR 204)     

36 Wyposażenie przebieralni chłopców (pomieszczenie nr 204) – 1 komplet     

36.1 
Wieszaki z ławką przeznaczone do przebieralni na min. 30 osób. wykonanie: 

korpus – stal, siedzisko – drewno.  
komplet 1 

X PRZEBIERALNIA DZIEWCZĄT (POMIESZCZENIE NR 209)     

37 Wyposażenie przebieralni dziewcząt (pomieszczenie nr 209) – 1 komplet     

37.1 
Wieszaki z ławką przeznaczone do przebieralni na min. 30 osób. wykonanie: 

korpus – stal, siedzisko – drewno.  
komplet 1 



XI 
POMIESZCZENIE SZKOLNEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ 

(POMIESZCZENIE NR 205) 
    

38 
Wyposażenie pomieszczenia Szkolnej Organizacji Sportowej 

(pomieszczenie nr 205) – 1 komplet 
    

38.1 Stolik o wymiarach 1mx1m wykonany z drewna, nóżki metalowe szt. 3 

38.2 Krzesło wysokie  - ISO wys. około 82 cm, kolor do uzgodnienia. szt. 10 

38.3 
Szafa zamykana - wymiary około 94x45x189 z półkami, na nóżkach, 

wyposażone w drzwiczki zamykane, kolor do uzgodnienia. 
szt. 1 

38.4 
Szafa z półkami - wymiary około 94x45x189, na nóżkach, kolor do 

uzgodnienia. 
szt. 1 

 

 


