
Wartość Netto
Stawka 

VAT (%)
Wartość Brutto

1 Prasa do ćwiczeń nóg 

Typ maszyny na nogi i biodra. Dwa najważniejsze 

ćwiczenia nóg (zginanie nóg i wyprosty) można 

wykonywać w komfortowej, siedzącej pozycji.

Maks. waga użytkownika: 100 – 160 kg

Siedzisko z regulacją wysokości: Tak

Maks. Obciążenie: 160 kg

Uchwyty na obciążenia: Tak. Łatwa regulacja 

ustawienia. Wymiary: wys. 92,5 cm x dł. 117,5 cm x 

szer. 105 cm, Waga: 44 kg, Średnica gryfu: 30 mm, 

Typ ciężaru: hantle, (Tolerancja wymiarów +/- 10%) 

 szt. 1

2 Suwnica na nogi 

Typ maszyny na nogi i biodra- Możliwość wykonywania 

przysiadów oraz wypychania ciężaru.

Maks. waga użytkownika: 100 – 160 kg

Antypoślizgowe podesty: Tak

Materiał: Stal, Wykończenie: malowanie proszkowe

Maks. Obciążenie: 250 – 350 kg, Rodzaj obciążenia: 

na wolny ciężar, 

Miejsce na obciążenie: Tak, Wymiary: wys. 148 cm x 

szer. 110 cm x dł. 232 cm, Waga: 129 kg ( Tolerancja 

wymiarów +/- 10%)

 szt. 1

Lp.

Wzorcowy produkt 

stanowiący wyznacznik 

minimalnych standardów 

jakościowych, 

funkcjonalnych 

Opis głównych parametrów technicznych Ilość
Jednostka 

miary

Załącznik Nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Tytuł projektu: ”Dostawa wyposażenia do budynku CALS w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”

 



3
Maszyna do wyciskania 

na mięśnie barków

Typ maszyny na barki

Uchwyty antypoślizgowe: Tak

Materiał: Stal

Maks. obciążenie: 100 – 130 kg, Wymiary: wys. 113 

cm x szer. 76 cm x dł. 101 cm, Waga: 35 kg (Wymiary 

+/- 10%) Min. 6 poziomów regulacji oporu.

 szt. 1

4 Hantle treningowe Hantle treningowe 3 kg, żeliwne pokryte winylem  szt. 2

5 Sztangielka z gwintem

W skład tego zestawu wchodzą następujące elementy: 

gryf prosty 2 kg, 2 talerze 0,5 kg, 2 talerze 1kg, 2 

talerze 2,25 kg oraz 2 zaciski gwiazdowe 0,25 kg. Gryf 

prosty wykonany ze stali niklowanej, talerze żeliwne.

 szt. 2

6 Bieżnia treningowa

Maks. waga użytkownika: 140 – 160 kg

Wymiary bieżni po złożeniu: (dł. x szer. x wys.) 180 cm 

x 86 cm x 130 cm, Waga bieżni:  77 kg Moc silnika: 3 

– 5 KM

Regulacja prędkości, Prędkość: 1-22 km/h

Min. ilość programów treningowych: 10, Automatyczna 

regulacja kąta nachylenia 

Wyświetlacz LCD: Tak, Funkcje komputera: czas, 

dystans, prędkość, kalorie, puls.

Typ bieżni: elektryczna, Funkcja składania,

Długość pasa bieżni: 140-165 cm

Szerokość pasa bieżni:  40-60 cm, Amortyzowany pas 

bieżny, Powierzchnia antypoślizgowa, Pomiar pulsu 

przez sensory dotykowe, Półka na urządzenie 

mobilne.(Tolerancja wymiarów +/- 10%) 

 szt. 1

7 Rower treningowy poziomy

Wymiary rowerka: (dł. x szer. x wys.) 127 cm x 60 cm x 

107 cm,  Maks. Waga użytkownika: 100 – 130 kg

Możliwość regulacji oporu: Tak, Magnetyczny system 

oporu, Regulacja: manualna, Ilość poziomów 

obciążenia - min. 8

Możliwość regulacji siodełka: Tak

Pedały z paskami i antypoślizgowe: Tak

Wyświetlacz LCD: Tak, Mierzone parametry: czas, 

prędkość, dystans, całkowity dystans, kalorie, puls. 

Półeczka na urządzenie mobilne, ( Tolerancja 

wymiarów +/- 10%)

 szt. 1



8
Rower treningowy 

elektryczno-magnetyczny

Wymiary rowerka: (dł. x szer. x wys.) 118 cm x 49 cm x 

140 cm,  Maks. Waga użytkownika: 100 – 150 kg

Możliwość regulacji oporu: Tak

Możliwość regulacji siedziska w pionie i poziomie: Tak

Wyświetlacz LCD: Tak, Mierzone parametry: czas, 

prędkość, dystans, całkowity dystans, ilość obrotów na 

minutę, zużycie energii podczas treningu, kalorie, puls.

Min. ilość programów: 5

Pedały z paskami i antypoślizgowe: Tak

Regulowane siodełko i kierownica, Półeczka na 

urządzenie mobilne, Uchwyt na bidon  ( Tolerancja 

wymiarów +/- 10%)

 szt. 1

9 Stół bankietowy składany

Stół prostokątny o wymiarach: dł. 180 cm x szer. 80 

cm, Wysokość: 75 cm, Grubość blatu: 18 mm, Waga: 

4 kg, Konstrukcja stalowa

Materiał blatu: klon, dąb lub buk

Stopki poziomujące do regulacji wysokości: Tak, 

Podstawa składana, ( Tolerancja wymiarów +/- 10%)

 szt. 2

10 Krzesła konferencyjne

Rama krzesła: stalowa, Siedzisko: tapicerowane lub 

polipropylen, Wysokość: 80-90 cm

Wysokość do siedziska: 40-60 cm

Szerokość całkowita: 40-60 cm, Głębokość siedziska: 

42, Waga: 4 kg, (Tolerancja wymiarów +/- 10%) Kolor: 

czarny lub szary

 szt. 10

                                                                                                                                           OGÓŁEM SUMA BRUTTO:


