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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Specyfikacja urządzeń 

 

Specyfikacja urządzeń 

 

Przedmiotem postępowania jest kompleksowe utworzenie siłowni zewnętrznej dla 

mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz doposażenie siłowni 

zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie 

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”- moduł IV 

 

Poniżej przedstawiamy opisy urządzeń o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit b zapytania 

ofertowego nr 4/08/2021/PFRON 

 

Ad. a)  Rower dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

Urządzenie fitness bezobsługowe montowane na pylonie, wykonane z wysokiej jakości 

stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi  

i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie  

i cynkowanie. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Śruby osłonięte zaślepkami. 

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Elementy konstrukcyjne: główna rura stalowa 

pylonu o średnicy 90 mm, grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne 

w zależności od rodzaju urządzenia oraz przenoszonych obciążeń wykonane  

z rur stalowych. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.  

Przykładowe zdjęcie: 

 
Ad. b)  Kołowrotek 

Urządzenie fitness bezobsługowe przystosowane dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim montowane na słupach, wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, 

dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rączki  

i uchwyty z tworzywa sztucznego. Śruby osłonięte zaślepkami. Maksymalny ciężar 
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użytkownika: 150 kg. Elementy konstrukcyjne: główna rura stalowa urządzenia  

o średnicy 140 mm, grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne  

w zależności od rodzaju urządzenia oraz przenoszonych obciążeń wykonane  

z rur stalowych. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.  

Przykładowe zdjęcie: 

 
Ad. c)  Koordynator ruchu 

Urządzenie fitness bezobsługowe montowane na pylonie, wykonane z wysokiej jakości 

stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi  

i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie  

i cynkowanie. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Śruby osłonięte zaślepkami. 

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Elementy konstrukcyjne: główny słup 

konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe 

elementy konstrukcyjne w zależności od rodzaju urządzenia oraz przenoszonych 

obciążeń wykonane z rur stalowych. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.  

Przykładowe zdjęcie: 

 
Ad. d) Masażer pionowy 

Urządzenie fitness bezobsługowe montowane na pylonie, wykonane z wysokiej jakości 

stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi  

i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie  

i cynkowanie. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Śruby osłonięte zaślepkami. 

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Elementy konstrukcyjne: główna rura stalowa 

pylonu o średnicy 90 mm, grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne 

w zależności od rodzaju urządzenia oraz przenoszonych obciążeń wykonane  

z rur stalowych. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.  

mailto:pcprchoszczno@wp.pl
http://www.pcprchoszczno.pl/


ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno  
telefon: 0 95 765 25 78, e-mail: pcprchoszczno@wp.pl,  

strona: www.pcprchoszczno.pl, skrytka ePUAP: pcprchoszczno/SkrytkaESP 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

Ad. e)  Motyl integracyjny 

Urządzenie fitness bezobsługowe montowane na pylonie, wykonane z wysokiej jakości 

stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi  

i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie  

i cynkowanie. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Składane siedzisko wykonane 

z tworzywa HDPE, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami.  

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Elementy konstrukcyjne: główna rura 

konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy 

konstrukcyjne w zależności od rodzaju urządzenia oraz przenoszonych obciążeń 

wykonane z rur stalowych. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

Ad. f)  Urządzenie dwustanowiskowe wielofunkcyjne 

Urządzenie fitness bezobsługowe przystosowane dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim montowane na słupach, wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, 

dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rączki  

i uchwyty z tworzywa sztucznego. Śruby osłonięte zaślepkami. Maksymalny ciężar 

użytkownika: 150 kg. Elementy konstrukcyjne: główna rura stalowa urządzenia  

o średnicy 140 mm, grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne  
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w zależności od rodzaju urządzenia oraz przenoszonych obciążeń wykonane  

z rur stalowych. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.  

Przykładowe zdjęcie: 

 

 
Ad. g) Twister 

Urządzenie fitness bezobsługowe montowane na pylonie, wykonane z wysokiej jakości 

stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi  

i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie  

i cynkowanie. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Stopnica z blachy aluminiowej, 

ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Maksymalny ciężar 

użytkownika: 150 kg. Elementy konstrukcyjne: główna rura stalowa pylonu o średnicy 

90 mm, grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne w zależności od 

rodzaju urządzenia oraz przenoszonych obciążeń wykonane z rur stalowych. Łożyska 

kulkowe typu zamkniętego.  

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

Ad. h)  Ławka profilowana 

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane 

ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i  malowanej proszkowo. 

Siedzisko z płyty HPL o grubości min. 13 mm, całkowicie odpornej na wilgoć i UV, śruby 

ze stali nierdzewnej. 
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Ad. i)  Kosz na odpady 

Metalowy kosz na śmieci z zadaszeniem o pojemności 28 litrów. Kosz do 

zabetonowania na 50 cm w gruncie. Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i 

mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

Ad. j)  Tablica regulaminowa 

Metalowa tablica z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej. Do zabetonowania 

na 50 cm w gruncie. Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

Ad. k)  Koła tai chi integracyjne 

Urządzenie fitness bezobsługowe przystosowane dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim montowane na słupach, wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, 

dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy 

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rączki  

i uchwyty z tworzywa sztucznego. Śruby osłonięte zaślepkami. Rama koła wypełniona 

płytą aluminiową, ryflowaną. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. Elementy 

konstrukcyjne: główna rura stalowa urządzenia o średnicy 140 mm, grubości ścianki 3,6 

mm. Pozostałe elementy konstrukcyjne w zależności od rodzaju urządzenia oraz 

przenoszonych obciążeń wykonane z rur stalowych. Łożyska kulkowe typu 

zamkniętego.  

Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

Ad. l) Drążek, poręcze i drabinka (zestaw). 

Zestaw urządzeń wykonanych z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie 

malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.  

Konstrukcja wykonana z profili min. 50x50 cm. Montaż drążka z pionowymi słupami za 

pomocą obejm. 
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Fundamentowanie: słupy zagłębione na 60 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem 

z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartą techniczną. Fundament 30 cm poniżej 

poziomu gruntu. 

Przykładowe zdjęcie: 

 

Kolorystyka urządzeń: szaro-niebieski. 

 

Urządzenia z poz. a-k montowane na fundamentach 100 mm poniżej poziomu gruntu. 

Minimalne wymiary fundamentu dla pojedynczych elementów 500 x 500 x 500 mm. 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem,  

że nie wpłyną one znacząco na rozmieszczenie poszczególnych elementów  

w porównaniu do opisu. 
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