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Załącznik nr 1a 
________________________ 
                  (miejscowość, dnia) 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

do  zapytania ofertowego nr  4/HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.10.2020 r. 

dotyczącego wyboru dostawcy sprzętu sportowego i turystycznego na potrzeby uczestników projektu 
realizowanego w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach  

oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach,  
w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia” 

 

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty  

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

 

Zadanie 1: Dostawa sprzętu sportowego        

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

ILOŚĆ  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MIEJSCE DOSTAWY SUGEROWANA 
CENA JEDN. 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 
JEDN. VAT 

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

Ławeczka do 
ćwiczeń 

4 Funkcje: 
Ćwiczenia mięśni: 

 Brzucha 

 Pleców 

 bioder 
Specyfikacja: 
Wymiary ławki: 

 długość: 130 - 140 cm 

 szerokość: 50 - 65 cm 

 wysokość: 55 - 75cm 
Wymiary oparcia: 

 długość: 85 - 95 cm 

 szerokość: 28 - 35 cm 

 Linki gumowe do ćwiczenia 
mięśni rąk 

 Antypoślizgowe uchwyty 

 Ciężarki cementowe pokryte 
winylem 2×1,5kg 

 Możliwość składania 

 Regulacja wysokości 

 Waga: 10 – 15 kg 

 Maksymalna waga użytkownika 
nie mniej niż 100 kg 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 – 2 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 - 2 szt. 
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Kijki nordic walking 45  Dwa kije dwusegmentowe z 
regulacją wysokości od 80 do 145 
cm 

 Waga maksymalnie 480 g. 

 System anti-shock 

 Materiał aluminium  

 Uchwyt ergonomiczny, korek 
oraz PP 

 Regulowany pasek 

 Grot ze stali utwardzonej 

 Naklejka odblaskowa 

 Dodatkowe końcówki 

 dwie gumowe nakładki do 
marszu po asfalcie 

 dwa wymienne talerze do 
miękkiego podłoża 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 - 19 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -26 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Skakanki 10 Treningowa skakanka sportowa z 
regulacją długości linki i systemem 
łożysk. 

 długość całkowita rączki: 12 - 
16 cm 

 średnica rączki: 2,2 – 2,8 cm 

 długość linki: 290 - 310 cm 

 wbudowany system łożysk 

 tolerancja długości linki: 0,5% 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 -5 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -5 szt. 
 
 

   

Materac 
gimnastyczny 

10 Materac gimnastyczny 
antypoślizgowy wykonany z 
materiału o zwiększonej 
wytrzymałości. 

 Pokrowiec – szyty, góra i boki 
wykonane ze specjalnego 
materiału PCV powlekanego a 
spód materaca z materiału 
antypoślizgowego 

 Wypełnienie – 
wysokogatunkowa, elastyczna 
pianka poliuretanowa wtórnie 
spieniona: T-25kg/m

3
 

 Narożniki - wzmocnione, chronią 
najbardziej narażone na 
przetarcia części materaca 

 Długość  195 - 205 cm 

 Szerokość minimum 115 - 125 
cm 

 Grubość 10 - 12 cm 

 Certyfikat - Certyfikat zgodności z 
normą PN-EN 12503-1:2013-07 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75-5 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -5 szt. 

   

Atlas 2 Specyfikacja techniczna oraz 
wyposażenie: 

 Solidna i stabilna konstrukcja 
wykonana z profili stalowych. 

 Ergonomiczny, nowoczesny 
kształt profili. 

 Wykończenia wykonane z 
materiałów wysokiej jakości. 

 Wygodne, ergonomiczne 
oparcie. 

 Wyciąg górny do ćwiczeń w 

 
 
25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75  -1 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -1 szt. 
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zwisie oraz uchwyty do pompek. 

 Dźwignia do wyciskania pompek 
w pozycji siedzącej. 

 Ramiona do ćwiczenia rozpiętek. 

 Uchwyty na dłonie przy 
siedzeniu. 

 Osłony obciążników dla 
zwiększenia bezpieczeństwa. 

 Chromowane górne i dolne 
drążki wyciągowe. 

 Przewodnik po ćwiczeniach. 

 Możliwość częściowego złożenia. 

 Maksymalne obciążenie ≥70 kg. 

 Maksymalna waga użytkownika ≥ 
120 kg.  

 
 
 
 
 
 

 

Sztangi 4 Zestawy składające się z:  

 Gryf prosty 175-185 długości, 
średnica 25-30 mm – pełny pręt 

 Gryf łamany 115-125 długości, 
średnica 25-30 mm – pełny pręt 

 Część chwytna gryfów ryflowana  

 Maksymalne obciążenie gryfów 
120 - 130kg 

Wysokiej jakości kompozytowe  
obciążenia 

 2 x 10kg  

 2 x 5kg  

 4 x 2,5kg  

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 – 2 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -2 szt. 
 
 
 
 
 
 

   

Hantle 4 Zestawy składające się z:  

 2 x gryf prosty 40-50 długości, 
średnica 25-30 mm 

Wysokiej jakości kompozytowe  
obciążenia 

 8  x  2,5 kg        

 4  x  1,25  

 4  x  1 kg         

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75-2 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -2 szt. 
 

   

Orbitrek 2  Maksymalna waga użytkownika: 
160 kg 

 System oporu: magnetyczny 

 Zasilanie: sieciowe (zasilacz w 
zestawie) 

 Dotykowe czujniki do pomiaru na 
uchwytach 

 Profilowane rękojeści 
wykończone okrągłą nakładką 

 Regulacja wysokości rękojeści 

 Regulowany kąt nachylenia 
kierownicy 

 Ergonomiczne, antypoślizgowe 
podstawy pod stopy 

 Regulowane położenie podstaw 
pod stopy 

 Kółka transportowe 

 Stopki poziomujące pod 
przednim i tylnym stabilizatorem 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 -1 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bieżnia 2  Pomiary: czas trwania treningu, 
dystans, prędkość, spalone 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
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kalorie 

 Klucz bezpieczeństwa 

 Wyświetlacz 

 Maksymalne obciążenie ≥120 kg 

 Szeroki antypoślizgowy pas 
bieżni 

Jeziorańskiego 75 -1 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -1 szt. 
 

Rower stacjonarny 4  Maksymalna waga użytkownika ≥ 
120 kg 

 Pomiar: dystans, prędkość, czas, 
puls, kalorie, SCAN 

 Wyświetlacz - LCD 

 Rodzaj systemu oporu - 
magnetyczny 

 Regulacja oporu  

 Pomiar pulsu  

 Regulacja kąta nachylenia 
kierownicy  

 Regulacja siodełka – w pionie i w 
poziomie 

 Pedały antypoślizgowe 

 Rolki transportowe  

 Antypoślizgowe stabilizatory  

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 -2 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -2 szt. 
 
 
 

   

Rower    43  Rozmiar ramy: 21 cali – 35 sztuk, 
19 cali – 8 sztuk 

 Rozmiar koła 26-28 cali 

 Waga ≤17,5 kg 

 Materiał ramy aluminium 

 Liczba biegów minimum 21 

 Hamulce V-brake 

 Rodzaj przerzutki zewnętrzna 

 Amortyzacja przód 

 Korba trzyrzędowa 

 Wyposażenie dodatkowe: 
bagażnik, błotniki, oświetlenie, 
stopka, osłona łańcucha 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 -15 
szt. – 21 cali 
25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 -3 
szt. – 19 cali 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -20 szt. – 21 cali 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -5 szt. – 19 cali 

   

Kamizelka 
odblaskowa 

54  Przewiewny poliester 
fluorescencyjny 

 Dwa poziome pasy odblaskowe o 
szerokości  ok. 5cm  

 Zapięcie na rzep z przodu, 
spełnia normę EN 20471,  

 Rozmiar: ok. 150 - 196 cm 
wzrostu  

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 -27 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -27 szt. 
 

   

Kask rowerowy 50  Kask rowerowy dla dorosłych 

 Spełnia normę: EN1078+A1.  

 Certyfikat kasku CE CPSC AS. 

 Zdejmowany daszek. Regulacja 
rozmiaru.   

 Otwory wentylacyjne.   

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka 
Jeziorańskiego 75 -25 
szt. 
 
26-080 Mniów, Pałęgi 
80 -25 szt. 

   

 

 

 

Data i podpis 


