
      

                 Hajnówka, dnia 2017.05.31 

 
(pieczęć zamawiającego) 

                      

GKM.7021.1.10.2017 

           (znak sprawy) 

 

                  ..................          

        .........................................................

 …...................................................... 

                        
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

 Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń 

napowietrznej siłowni zewnętrznej w Hajnówce na działce Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Hajnówce o nr 1565/32 obręb 3 o powierzchni 0,3655 ha, na terenie Osiedla Mazury na co 

została zawarta Umowa Użyczenia Gruntów w dniu 9 sierpnia 2016 roku między Spółdzielnią 

Mieszkaniową a Gminą Miejską Hajnówka. Montowane urządzenia stanowiące elementy 

wyposażenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Hajnówka muszą być fabrycznie nowe i 

spełniać wszelkie normy techniczne oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.  

 

I. OPIS URZĄDZEŃ: (szczegółowa instrukcja użytkowania na każdym urządzeniu) 

 

1. ORBITREK.  

Urządzenie jednostanowiskowe. Trening górnych i dolnych partii ciała. 

Wpływa na poprawę kondycji ruchowej całego ciała.  

 

2. WIOŚLARZ.  
 

Urządzenie jednostanowiskowe. Ćwiczenie aktywizuje wszystkie części ciała.  

Poprawia kondycję ogólną organizmu. 

 

3. DRABINKA Z DRĄŻKIEM, PODCIĄG NÓG. 
           
Urządzenie służy do wzmocnienia mięśni ramion, brzucha,mięśni grzbietu. Do ogólnej poprawy 

wydolności serca, płuc. 

 

4. ŁAWKA POZIOMA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA. 
 

Urządzenie zintegrowane jednostanowiskowe typu ławeczka. Połączone naprzemianlegle dwie  

ławeczki. Łukowaty kształt ławek zapewnia swobodne ćwiczenie w pozycji horyzontalnej. Na 



urządzeniu można ćwiczyć  mięśnie pleców, nóg, ud, brzucha i pośladków. Poprawia kondycję i 

wzmacnia organizm. 

 

5. WYCIĄG GÓRNY -  DWA STANOWISKA. 
 

Urządzenie dwustanowiskowe. Ćwiczenia wzmacniające górne partie mięśniowe. 

Służą rozwojowi masy mięśniowej.  

 

6. NARCIARZ. 

Ćwiczenia wykonywane na narciarzu mają charakter ogólnorozwojowy i wpływają korzystnie na 

budowę i wzmocnienie mięśni całego ciała. Urządzenie imituje biegi narciarskie.  

 

7.  PRZYRZĄD DO WYCISKANIA SIEDZĄC. 

Wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion poprawiając wydolność 

krążeniowo-oddechową.  

 

8. TABLICA INFORMACYJNA. 

Budżet Obywatelski 2017 oraz ogólne informacje jak korzystać z poszczególnych urządzeń.  

 

Wymagania dotyczące urządzeń 

 
Urządzenia muszą charakteryzować się następującymi cechami konstrukcyjnymi i zgodnością z 

poniższymi normami: 

1. Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, przeznaczone do instalacji i użytkowania 

na dworze.  

2. Urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu 

stronach jednego słupa nośnego.  

3. Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 90 mm i 

grubości 3,6 mm. 

4. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość                

2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami.  

5. Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2 mm z otworami. Siedziska, 

pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 

6. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 

metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe 

ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, 

bezobsługowe, metryczne.  

7. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi 

ćwiczącego, zastosować sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory).  

8. Zastosować ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów 

wahających się powyżej 50 stopni zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom - Wymóg 

Normy EN 16630:2015 

9. Odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń, a stałymi powinny być większe 

niż 30 cm co zabezpiecza przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała, 

10. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.  

11. Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. 

Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 



12. Urządzenia winne być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 , PN -EN 957 

potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Zastosowane urządzenia 

powinne być przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym 

wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.  

 

Wymagania dotyczące montażu: 

- Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. Fundament 

- szalunek zalany betonem wodoodpornym i mrozoodporny (B20/B25), z umiejscowieniem 

kotew z szablonem w betonie. Po przykręceniu urządzenia zasypać fundament ziemią (min. 30 

cm) wraz z ułożeniem i rozplantowaniem - Wymóg normy EN 16630:2015 

- Wykonawca na minimum 3 dni przed planowaną dostawą i montażem powiadomi 

Zamawiającego o gotowości wykonania zamówienia. Zamawiający i Wykonawca wspólnie 

wyznaczą ostateczny termin odbioru końcowego. 

 

Gwarancja: Wykonawca udzieli pisemną 3. letnią gwarancję obejmującą cały sprzęt siłowy i 

montaż, w czasie którego Wykonawca na swój koszt dokonuje pełnego serwisu oraz koniecznych 

wymian elementów sprzętu. Gwarancja obowiązuje od daty odbioru końcowego całego zadania. 

 

II. LOKALIZACJA. 

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wyposażenie jednej siłowni zewnętrznej w przestrzeni 

publicznej miasta Hajnówki, na działce Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce o nr 1565/32 

obręb 3 o powierzchni 0,3655 ha, na terenie Osiedla Mazury na co została zawarta Umowa 

Użyczenia Gruntów w dniu 9 sierpnia 2016 roku między Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą 

Miejską Hajnówka. Szczegółowe posadowienie urządzeń będzie ustalane pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji rzeczowej zadania.  

III. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

 

Lp. Nazwa urządzenia Sztuki / stanowiska 

1 Orbitrek  1 

2 Wioślarz 1 

3 Drabinka z drążkiem, podciąg nóg 1 

4 Ławka pozioma do ćwiczeń mięśni 

brzucha  

1 

5 Narciarz  1 

6 Wyciąg górny 2 

7 Wyciskanie siedząc 1 



8 Tablica informacyjna - jak korzystać z 

poszczególnych urządzeń 

1 

 

 

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

    a) termin wykonania:  31.07.2016 

    b) okres gwarancji:  36 miesięcy 

    c) warunki płatności: 21 dni od wystawienia faktury po odbiorze końcowym.  

    d) inne: …....................................................... 

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu 

    zamówienia:      - drogą elektroniczną. 

4. Kryteria oceny ofert: 

    a) 100% cena 

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista 

dokumentów, które należy dołączyć do oferty): 

   Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań 

inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, 

tj. wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jeden zestaw siłowni zewnętrznych 

na kwotę minimalną 30 000 zł brutto, udokumentowane referencjami.  

 

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana 

jest  forma pisemna umowy) wzór umowy stanowi załącznik do zapytania. 

 

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego 

    wniesienia (jeżeli jest wymagane)  - niewymagane 

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: koszt urządzeń, koszt dostawy, koszt montażu. 

8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego 

zapytania 

9. Ofertę należy złożyć do dnia 16.06.2017r. do godz. 12.00 w siedzibie  zamawiającego, tj. 

Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul.  A. Zina 1, pok. nr 222. lub przesłać faksem 85 

674 3746, albo drogą elektroniczną e-mail: gkm@hajnowka.pl   

 

     

 

Hajnówka 2017.05.31 

                        

 

 

............................................... 



 (podpis kierownika jednostki) 

 

 


