Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 21.09.2017 r.
na realizację zadania pn.
„Dostawa wyposażenia placu zabaw
do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej”
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW
lp.

ilość

jm

huśtawka umocowana na stabilnej podstawie
huśtawka pozwalająca na huśtanie w górę i w dół
oraz kręcenie wokół własnej osi (360°)
wymiary: 200 x 90 x 60 cm (+/- 10 cm)

1

szt.

zjeżdżalnia

materiał: tworzywo sztuczne
uchwyty na końcu schodków
długość ślizgu: min. 180 cm ; max. 190 cm
wysokie ścianki boczne
zaokrąglone krawędzie
kolor: odcienie zieleni
wymiary: 215 x 125 x 135 cm (+/- 10 cm)

1

szt.

most z tunelem

elementy zestawu – co najmniej:
 domek
 wieża strażnicza
 most łączący domek i wieżę
 drabinka i poręcz
 okno, świetlik i koło sterowe
 zjeżdżalnia (długość ślizgu: min. 90 ; max. 110 cm)
 kryjówka z tunelem do czołgania
wymiary: 180 x 315 x 145 cm (+/- 20 cm)

1

szt.

nazwa

1.

huśtawka karuzela

2.

3.

przykładowa wizualizacja

opis / specyfikacja
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4.

domek

materiał: tworzywo sztuczne
wyposażenie domku – co najmniej:
 ogród z kwiatami
 zbiornik wody
 zlew
wymiary: 125 x 55 x 60 cm (+/- 10 cm)

1

szt.

5.

piaskownica plac budowy

1

szt.

6.

leśna zjeżdżalnia

piaskownica pozwalająca na zabawę z piaskiem i wodą
wyposażenie piaskownicy – co najmniej:
 interaktywne ramię koparki zakończone łyżką
 mechanizm regulujący przepływ wody
 2 wywrotki, szlaban, dźwig, mosty, koparka
 kanał wodny z wyspą
 most łączący wyspę z placem budowy
 dźwig
 parasol
wymiary: 135 x 55 x 110 cm (+/- 10 cm)
zjeżdżalnia imitująca domek wśród drzew
elementy – co najmniej:
 zjeżdżalnia
 drabinka
 platforma
 ławeczka
wymiary: 200 x 125 x 140 cm (+/- 10 cm)

1

szt.

7.

huśtawka 2x2

huśtawka – równoważnia
regulowana wysokość
przeznaczona dla 2 lub 4 dzieci
regulacja wysokości w 3 położeniach
podstawki amortyzujące
wymiary: 235 x 60 x 100 cm (+/- 10 cm)

1

szt.
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