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Załącznik nr 6 

do zapytania ofertowego z  06.09.2018 r. 
 

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na terenie istniejącego parku edukacyjno – rekreacyjnego 

w Mściszewicach (przy Zespole Szkół), na dz. nr ew. gr 701/7 należy dokonać montażu trzech urządzeń 

siłowni zewnętrznej:  

1. Surfer i twister, 

2. Biegacz i orbiterek, 

3. Drążek pojedynczy 

wraz z  instrukcjami użytkowania zamontowanymi na każdym urządzeniu lub montowane osobno na 

tablicach ze słupkami. 

Gwarancja na urządzenia siłowni zewnętrznej wynosi minimum 36 miesięcy.   
 

Wymagane minimalne parametry techniczne dla urządzeń siłowni zewnętrznej  
 

1) Surfer i twister (wymiary przybliżone) 
FUNKCJE: 
SURFER-  budowa i wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, budowa i wzmocnienie mięśni bioder, budowa i 
wzmocnienie mięśni brzucha, poprawa zmysłu równowagi, poprawa ogólnej kondycji fizycznej, poprawa wydolności 
serca, poprawa wydolności płuc 
TWISTER-  aktywuje stawy biodrowe, wzmacnia mięśnie brzucha oraz wzmacnia lędźwiową część kręgosłupa 
Minimalne dane techniczne: 
- konstrukcja nośna – rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 140x3,6mm 
- elementy ruchome – rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm -  
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK 
- podstopnie wykonane ze stali 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego 
- element maskujący i nakładka z aluminium 
- maksymalna waga użytkownika 130 kg 
Fundament: blok betonowy 60x60 cm h = 50 cm, beton B30. 
Instrukcja użytkowania wygrawerowana na tabliczce metalowej. 
Urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi.  
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2) Biegacz i orbiterek  (wymiary przybliżone) 
 

Funkcja urządzenia:  
BIEGACZ- wzmacnia mięśnie i stawy nóg, aktywuje ruch bioder oraz poprawia zmysł równowagi ciała. 
ORBITEREK- aktywuje ruch bioder, barków, ramion oraz nóg. Poprawia krążenie krwi oraz wzmacnia ogólna 
koordynację ruchową. 
Minimalne dane techniczne: 
- konstrukcja nośna – rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 140x3,6mm 
- elementy ruchome – rury stalowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm 
- łożyska zamknięte bezobsługowe 
- podstopnie wykonane ze stali 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego 
- element maskujący i nakładka z aluminium 
- maksymalna waga użytkownika 130 kg 
Fundament: blok betonowy 60x60 cm h = 50 cm, beton B30. 
Instrukcja użytkowania wygrawerowana na tabliczce metalowej. 
Urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi.  
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3) Drążek pojedynczy (wymiary przybliżone) 
 

Funkcja urządzenia: Wzmacniająca: mięśnie klatki piersiowej, pleców, ramion, barków i brzucha. Poprawiająca: 
koordynacja ruchowa, zmysł równowagi.  

 
Materiał: urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwójnie malowane proszkowo. Elementy stalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie, galwanizację (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie śruby 
zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Elementy konstrukcyjne grub. ścianki  min 4 mm. 
Fundamentowanie zgodne z kartą techniczną.  
 
 

 
 

 
 
 
 


