
        Załącznik nr 1 do SOWUZ 

        Zapytanie nr 01/04/2019/EFS 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OPIS ZAMAWIAJĄCEGO 

 

PAKIET A 

 

1. Biegacz:  

• Urządzenie służące do ćwiczeń mięśni nóg, posiadający bezpieczny uchwyt dla osoby 
ćwiczącej. 

• Wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.  

• Wysokość: 130 cm  
• Szerokość: 50cm 

• Długość: 110 cm 
• Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 10%. 
• Maksymalne obciążenie min. 120 kg 

 

 

 



 

 

2. Koła TAI CHI  

• Urządzenie służące do wzmacniania i koordynacji pracy ramion. Ćwiczenie polega 

na  wykonywaniu pełnych obrotów ramionami.  

• Urządzenie powinno zawierać dwa obrotowe koła z uchwytami  

• Długość zestawu: 117 cm 

• Szerokość zestawu: 36 cm 

• Wysokość: 108 cm 

• Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 10%. 
• Wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. 

 

  

 
 
 
 

 
 
 



 
 

3. Orbitrek  

• Urządzenie służące do ćwiczenia koordynacji całego ciała. Wzmacnia wszystkie partie 

mięśni.  

• Długość zestawu: 134 cm 

• Szerokość zestawu: 55 cm 
• Wysokość zestawu: 186 cm 

• Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 10%. 
• Wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.  
• Maksymalne obciążenie min. 120 kg 

 

 

  



 
4. Twister z dwoma stanowiskami 

• Urządzenie służące do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kręgosłupa oraz mięśni 

pośladków. 

• Dwa stanowiska, jedno może być dla osoby siedzącej. 

 

• Długość zestawu: 148 cm 
• Szerokość zestawu: 60cm 

• Wysokość zestawu: 137 cm 

• Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 10%. 
• Wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie  
• Maksymalne obciążenie min. 120 kg 

 
 

 
 

 
 
 



PAKIET B 
 

5. Balans  

6. Urządzenie służące do ćwiczenia motoryki, równowagi i koordynacji całego ciała. Wzmacnia 

wszystkie partie mięśni. 

• Długość zestawu: 88 cm 

• Szerokość zestawu: 83 cm 
• Wysokość zestawu: 180 cm 

• Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 10%. 
• Wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.  
• Maksymalne obciążenie min. 120 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Masażer  

• Urządzenie służące do masażu i relaksacji pleców, bioder. Wzmacnia mięśnie nóg 

 

• Długość zestawu: 85  cm 

• Szerokość zestawu: 115 cm 
• Wysokość zestawu: 165 cm 

• Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 10%. 
• Wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie  
• Maksymalne obciążenie min. 120 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
7. Zestaw ławka z ruchomą platformą  

• Urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie polega na poruszaniu 

platformy przy pomocy stopy (stóp) w pozycji siedzącej. Ruch platformy odbywa się we 

wszystkich kierunkach.  

Urządzenie zawiera: 

• ławkę o konstrukcji stalowej z oparciem i poręczami, 
• ruchomą okrągłą platform 

• Długość zestawu: 111 cm 
• Szerokość zestawu: 60 cm 

• Wysokość: 79 cm 

• Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 10%. 

Materiały 

• Konstrukcja ławki wykonana  ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie  

• Ruchoma platforma ze stali lub  tworzywa HDPE z powłoką antypoślizgową. 
• Siedzenie i oparcie listwy z tworzywa HDPE lub drewna. 

 

 

 

 

 


