
Załacznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Lp. Nazwa Parametry / opis Nazwa Szkoły

Ilość dla 

danej 

szkoły

Ilość 

razem

1
Drabinka 

gimnastyczna     

Drabinka do różnego rodzaju ćwiczeń 

fizycznych i sprawnościowych. Na środku 

drabinki wisi lina, po której dzieci mogą 

się wspinać i ćwiczyć koordynację 

ruchową oraz wspinanie się.  Z 

metalowymi zaczepami do montowania. 

Drabinka pojedyncza około 1500 x 900 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 1 1

2 Laska gimnastyczna

Długość: około 60 cm, wykonana z 

tworzywa sztucznego,  średnica: min. 25 

mm

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 10 10

3 Hantle 2 x 2kg

Waga: 2x2 kg

hantle żeliwne powleczone winylem

    

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 2 2

4 Hantle 2 x 4 kg

W zestawie: 2szt. Hantli, waga jednej 

hantli: 4kg

materiał: wypełnienie cementowe pokryte 

warstwą tworzywa sztucznego

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 2 2

5
Hantle kompozytowe 

20 kg

Materiał: PCV, masa bitumiczna,

gładkie zakończenia uchwytów

waga: 20kg

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 2 2

Część 9 - Sprzęt sportowy i rehabilitacyjny



6 Piłka nożna 

Juniorska piłka nożna  o obniżonej 

wadze. Piłka klejona.  Pęcherz butylowy 

utrzymuje stałe ciśnienie powietrza. Piłka 

na naturalne nawierzchnie trawiaste.                                                                       

Waga: około  350g  

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 5 5

7 Ringo 

Wykonane z naturalnej gumy wysokiej 

jakości. Wykorzystywane podczas zabaw, 

do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz 

wzmacniania mięśni dłoni. 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 10 10

8 Zestaw woreczków 

Komplet woreczków gimnastycznych 

wykonanych z grubego materiału 

wypełnionego granulatem. Wymiary ok: 

12x12 cm. Zestaw zawiera 12 kolorowych 

woreczków.

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 2 2

9 Piłka siatkowa
Piłka do gry w siatkówkę.

Waga: około 260 - 280 g

Obwód:około 65 - 67cm

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 5 5

10 Szarfa

Szarfa gimnastyczna do zajęć szkolnych. 

Uszyta z  poliestrowej taśmy kaletniczej o 

dużej wytrzymałości. Długość - 116-

120cm

Szerokość ok. 4cm.   Kolor ciemno 

zielony, 6szt., kolor Żółty - 6 sztuk. 

Zestaw zawiera 12 sztuk.

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 1 1

11

Kosmetyczki 

(saszetki) niezbędnik 

kobiety  potrzebny na 

wkladkę, chusteczki, 

kalendarzyk 

Damska kosmetyczna w pudrowych 

kolorach na zamek, potrzebna na 

wkladkę, chusteczki, kalendarzyk, wymiar 

minimalny długość : 22 cm, wysokość, 17 

cm.

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 (klasy 

Gimnazjum nr 21) 10 10



12 Chusta animacyjna

2 - metrowa (chusta edukacyjno- 

terapeutyczna) Chusta animacyjna składa 

się z kolorowych (6 kolorów: fioletowy, 

niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, 

czerwony) trójkątów materiału oraz 

uchwytów (24 uchwyty). Wszystko 

połączone wzmocnionymi szwami. Na 

środku chusty znajduje się otwór o 

średnicy od 8 do 11 cm. 

Szkoła Podstawowa nr 52 

(klasy Gimnazjum nr 4) 1 1

13
Gra zręcznościowa. 

Siateczki z piłką

Gra zręcznościowa do zabaw 

indywidualnych bądź w parach. Odbijanie 

piłeczki i łapanie w siatkę wymaga 

umiejętności szybkiego reagowania.

2 siatki z plastikowymi uchwytami; 

piłeczka. 

Szkoła Podstawowa nr 40 

(klasy Gimnazjum nr 3) 1 1

14 Zestaw kręgli

Zestaw 10 kręgli wraz z 2 kulami oraz 

matą, schowane w poręcznej 

torbie.Wymiary

- kręgle min. 18cm x 6cm

- kula średnica ok. 11cm.

Szkoła Podstawowa nr 40 

(klasy Gimnazjum nr 3) 1 1

15
Gra świetlicowa piłka 

nożna

Gra świetlicowa piłka nożna (wymiary 

pola min. 119cmx67cm) 22 figury piłkarzy 

z tworzywa na ośmiu obrotowych i 

przesuwnych drążkach stalowych 

wykonana ze sklejki lub laminatu. Waga 

ok. 23 kg

Szkoła Podstawowa nr 40 

(klasy Gimnazjum nr 3) 1 1

16

Kształtki 

rehabilitacyjne 

(zestaw)

Kształtki rehabilitacyjne  - 4 elementy z 

pianki pokryte trwałą tkaniną PCV: kostka, 

kostka z otworem, walec, zjeżdżalnia. 

Rzepy pozwalają na łączenie elementów i 

zwiększenie stabilności konstrukcji. 

• wym. kostki min. 55 x 55 x 55 cm • wym. 

kostki z otworem min.55 x 55 x 55 cm, 

średnica otworu min. 45 cm • wym. 

zjeżdżalni min.55 x 55 x 105 cm

Szkoła Podstawowa nr 8 

(klasy Gimnazjum nr 5) 1 1



17
Drabinka z liną 

wiszącą,  

Drabinka do różnego rodzaju ćwiczeń 

fizycznych i sprawnościowych. Na środku 

drabinki wisi lina, po której dzieci mogą 

się wspinać i ćwiczyć koordynację 

ruchową oraz wspinanie się. Z 

metalowymi zaczepami do montowania. • 

wym. Około 90 x 220 cm

Szkoła Podstawowa nr 43 

(klasy Gimnazjum nr 16) 1 1

18
Siatka do wspinania z 

ramą

Siatka do wspinania z ramą. Ścianka 

wspinaczkowa wykonana ze sklejki o gr. 

min.  18 mm (boki ze sklejki o gr. min. 25 

mm) - drabinka linowa. Ścianka proste w 

użyciu - wystarczy oprzeć ją o zwykłą 

drabinkę gimnastyczną tak, by zaczep 

stabilnie trzymał się na drążku. Dzięki 

temu można także regulować kąt 

nachylenia ścianki. • średnica zaczepu 

ok. 5 cm • wym. min. 80,7 x 12 x 230 cm

Szkoła Podstawowa nr 43 

(klasy Gimnazjum nr 16) 1 1

19
Zestaw skrzyń z 

drążkami,

Skrzynie gimnastyczne ze sklejki 

brzozowej, wzmocnione rogi z twardego 

drewna, skręcane i klejone. Górna część 
pokryta pianką i sztuczną skórą. Nogi z 

twardego drewna zaopatrzone są w 

nierysujące nóżki gumowe. W skład 

zestawu wchodzą: • 2 proste skrzynie, z 

wycięciami, 3 częściowe o wym. około 

100 x 50 x 70 cm • szer. ze stopkami 75 

cm • 1 drabinka do wspinaczki o wym. 

około 45 x 155 cm • 2 drążki 

gimnastyczne o dł. 150 cm •

Szkoła Podstawowa nr 43 

(klasy Gimnazjum nr 16) 1 1



20 Trenażer dłoni

3 piłki wykonane ze 100% naturalnego 

kauczuku. W pełni odporne na pleśń, 

roztocza kurzu domowego i inne alergeny.

Każda z piłek ma diametralnie inny kształt 

i teksturę powierzchni co sprawia, że są 

idealne do ćwiczenia np. refleksu czy 

sprawności. Przydatne do terapii ręki.

Średnica około 10 cm.

Szkoła Podstawowa nr 43 

(klasy Gimnazjum nr 16) 1 1

21

Duże klocki piankowe 

Romulus. Klocki 

rehabilitacyjne

Zestaw dużych klocków piankowych. 11 

elementów (most min. 30 x 60 x 120 cm, 

łuk min. 30 x 60 x 120 cm, półkoło min. 30 

x 60 x 120 cm, baza min. 30 x 60 x 60 cm, 

opona min. 30 x 60 x 60 cm, maxiwalec 

min. 60 x 60 x 60 cm, belka min. 30 x 30 x 

120 cm, walec min. 30 x 30 x 120 cm, 

schody min. 60 x 60 x 90 cm, rampa min. 

60 x 60 x 90 cm, bieżnia min. 10 x 60 x 

180 cm). Każdy klocek posiada pokrowiec 

wykonany ze skaju, dzięki czemu jest 

odporny na ścieranie. Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 50 (klasy 

Gimnazjum nr 27) 1 1

22 Chusta animacyjna Chusta wykonana z kolorowego, lekkiego, 

ognioodpornego poliestru. Na brzegach 

doczepione uchwyty, brzegi wzmocnione 

min. 10-milimetrową linką.  Średnica: min. 

5 m ( min.12 uchwytów).

Szkoła Podstawowa nr 49 

dla Dzieci 

Niedosłyszących (klasy 

Gimnazjum nr 25) 1 1


