
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

NAZWA OPERACJI:  

„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców gminy Chojna” 

I część zamówienia 

NAZWA ZADANIA:  

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie SOSW - działka 142/1- dostawa i montaż 7 urządzeń do 
ćwiczeń na wolnym powietrzu 

Przedmiotem zamówienia w części I zamówienia jest dostawa wraz z montażem 7 urządzeń do 
ćwiczeń na wolnym powietrzu tj.: 

1. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc na pylonie (x 1 szt.) 
2. Orbitrek + narciarz na pylonie (x 1 szt.) 
3. Drążek + ławeczka na pylonie (x 1 szt.) 
4. Jeździec + wioślarz na pylonie (x 1 szt.) 
5. Biegacz + prasa nożna na pylonie (x 1 szt.) 
6. Zestaw drabinka + podciąg nóg na pylonie (x 1 szt.) 
7. Rower + jeździec na pylonie ( x 1 szt.) 
 

I. LOKALIZACJA  

Lokalizacja montażu: 

ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna, woj. Zachodniopomorskie 
teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Lokalizacja wraz z proponowanym szkicem sytuacyjnym rozmieszczenia urządzeń: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się skorygowanie proponowanych lokalizacji usytuowania 
urządzeń w przypadku ograniczeń terenowych wynikających z konieczności zachowania stref 
ochronnych urządzeń, wymiarów stref bezpieczeństwa bądź innych kolizji z elementami architektury, 
o których powzięto wiadomość na etapie montażu urządzeń.  

Nawierzchnia w miejscu montażu: nawierzchnia naturalna trawiasta, ukształtowanie terenu jest 
płaskie. 

 

II. Parametry techniczne 

Proponowane urządzenia powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

 rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o 
średnicy 40 – 63 x 2-3,6 mm, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo 
farbami zapewniającymi ochronę antykorozyjną; 

 urządzenia muszą być dostosowane dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 
140cm wzrostu; 

 instalacja mocowana do fundamentów betonowych blokowych; 
 obciążenie jednego elementu nie mniejsze niż 120 kg 
 konstrukcja nośna: pylon, na pylonie powinna być umieszczona instrukcja użytkowania 

danego urządzenia; 
 kolorystyka wg palety RAL w kolorze szaro-żółtym. 
 stopnice z blachy odpornej na korozję ryflowanej o grubości min. 3mm, 
 śruby osłonięte zaślepkami, 
 pochwyty i rączki z tworzywa sztucznego, gumy bądź innego materiału antypoślizgowego 

 

Proponowane urządzenie muszą być zgodne z normami PN 16630 lub 1176. 

 

 

 

 


