Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 28.11.2017 r.
na realizację zadania pn.
„Dostawa wyposażenia placu zabaw i zabawek
do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej”

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW – część I
lp.

nazwa

1.

Plac zabaw

2.

Zjeżdżalnia

przykładowa wizualizacja

opis / specyfikacja
 wymiary całkowite: 460 x 495 x 300 cm (+/- 15 cm)
 wymiar platform:
150 x 100 cm (+/- 10 cm)
150 x 90 cm (+/- 10 cm)
120 x 60 cm (+/- 10 cm)
 długość zjeżdżalni: 300 cm (+/- 15 cm)
 huśtawka
 piaskownica z siedziskami
 schody drewniane
 koło sterownicze
 luneta
 skałki ścianki wspinaczkowej
 dach syntetyczny – nieprzemakalny
 dostawa z usługą montażu
 zjeżdżalnia typu „2 w 1”
 długości ślizgu: 330 cm (+/- 15 cm) i 190 cm (+/- 10 cm)
 drabinka z antypoślizgowymi stopniami
 materiał: tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne
i promienie UV
 wymiary: 325 x 120 x 180 cm (+/- 10 cm)
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jm

1

kpl.

1

kpl.

3.

 stolik piknikowy połączony z ławeczkami
 zaokrąglone krawędzie
 blat wyposażony w schowek na drobiazgi
 materiał: tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne
i promienie UV
 wymiary: 80 x 75 x 45 cm (+/- 10 cm)

Stół piknikowy

2

szt.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW – część II
lp.
1.

nazwa
Ławki na plac zabaw

przykładowa wizualizacja

opis / specyfikacja
 ławki przenośne
 stelaż ławki wykonany profili stalowych
 siedzisko i oparcie wykonane z sosnowych desek
 wymiary:
długość całkowita: min. 170 cm ; max. 180 cm
głębokość: min. 40 cm ; max. 45 cm
wysokość siedziska: min. 40 cm ; max. 45 cm
wysokość oparcia: min. 40 cm ; max. 45 cm
profile: min. 80/40 mm
deski: min. 45/70 mm
 elementy drewniane zaimpregnowane
 kolor elementów drewnianych: palisander lub teak
 kolor profili: czarny
 kanty ławek muszą mieć zabezpieczenia dla dzieci na rogach
(drewniane zaokrąglone)
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4

szt.

ZESTAWIENIE ZABAWEK – część III
lp.

nazwa

1.

Motor dziecięcy

2.

Hulajnoga

przykładowa wizualizacja

opis / specyfikacja
 2 biegi (wolny i szybki)
 2 napędy na tylne koło
 2 koła + 2 kółka boczne
 2 silniki: 12V
 silniki: 2 x 45W
 akumulator żelowy
 gumowe koła
 stacyjka z kluczykiem do odpalania pojazdu
 motocykl z efektami dźwiękowymi (klakson, dźwięk silnika)
 rozkładana stopka
 ledowe światła przednie
 lusterka boczne
 gaz nożny w pedale
 hamulec działający po zdjęciu nogi z pedału gazu
 maksymalne obciążenie: 35 kg (+/- 5 kg)
 wymiary:
długość: 110 cm (+/- 5 cm)
szerokość: 45 cm (+/- 5 cm)
wysokość: 70 cm (+/- 5 cm)
średnica kół: 32 cm (+/- 2 cm)
 podest i kierownica wykonane z aluminium
 uretanowe koła
 koła wyposażone w łożyska ABEC-5
 przedni błotnik
 bardzo nisko zamieszczony podest
 podwójnie wzmocniony widelec
 składane uchwyty
 podwójny zacisk
 hamowanie tylnym błotnikiem
 wymiary:
średnica koła: 20 cm (+/- 1 cm)
wysokość kierownicy: 75-95 cm (+/- 5 cm)
długość całkowita: 85 cm (+/- 5 cm)
długość podestu (miejsce na stopę): 35 cm (+/- 3 cm)

Mogące wystąpić w opisach nazwy własne mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego.
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