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    Załącznik nr 1b 
 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

dotyczącego zamówienia sprzętu sportowo-rekreacyjnego  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne 
i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
 

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 

Lp. Opis artykułu Ilość 

1. 

Hula hop 
Hula hop zrobione z lekkiego tworzywa sztucznego z pianką na zewnątrz. Wszechstronne 
narzędzie do ćwiczeń wzmacniających całe ciało. Średnica hula hop – minimum 100 cm. 
Akcesorium możliwe do rozłożenia na elementy, w celu łatwiejszego transportu i przechowywania. 

40 

2. 

Hulajnoga 
Hulajnoga dla dorosłych z dwoma kołami średniotwardymi (82A – 86A) lub miękkimi (74A – 82A) 
o średnicy minimum 200 mm. Dostosowana do obciążenia minimum 100 kg. Regulowana 
wysokość kierownicy. Ramy i podesty wykonane z aluminium lub włókna węglowego. Hulajnoga 
wyposażona w antypoślizgową platformę, uchwyty pokryte pianką, hamulec, błotniki i stópkę, 
która umożliwia jej swobodne postawienie. 

10 

3. 

Huśtawka – gniazdo bocianie 
Huśtawka „gniazdo bocianie” ze stelażem. Huśtawka o średnicy minimum 120 cm  
i maksymalnym obciążeniu minimum 115 kg. Huśtawka wykonana z materiałów odpornych  
na warunki pogodowe. Rama gniazda wykonana z rury aluminiowej. Stalowa konstrukcja nośna  
o minimalnych wymiarach: 210 cm x 225 cm x 205 cm. Liny huśtawki powinny posiadać 
regulowaną wysokość w zakresie minimum od 146 cm do 176 cm. 

1 

4. 

Materac z granulatem 
Materac z granulatem spełniający zalety łóżka wodnego. Idealnie dopasowuje się do osoby leżącej 
i może być miejscem zabawy wielu dzieci. Minimalne wymiary 200 cm x 120 cm x 18 cm. Powłoka 
wykonana z kolorowego materiału (skaj lub materiał o podobnych właściwościach) łatwego do 
utrzymania w czystości i odpornego na zniszczenia, w tym na przetarcia. 

1  

5. 
Piłka do koszykówki  
Piłka do koszykówki przeznaczona do gry w hali, jak i na zewnątrz (także z możliwością użytkowania 
na powierzchni asfaltowej). Rozmiar: 7. 

25 

6. 
Piłka do piłki nożnej 
Piłka do piłki nożnej z kategorii „treningowa”. Osłona piłki łączona przez szycie. Rozmiar: 5 

40 

7. 
Piłka do siatkówki 
Piłka do siatkówki wykonana ze skóry syntetycznej. Osłona piłki łączona przez szycie. Zawór 
zwrotny, butylowy. Dętka lateksowa. Rozmiar 5.   

40 

8. 

Piłki gimnastyczne 
Piłka gimnastyczna do ćwiczeń (przeznaczona m.in. do stretchingu i pilatesu) wykonana  
z gumowego niepękającego materiału, który w razie rozszczelnienia powoduje powolne 
uchodzenie powietrza. Antypoślizgowa powierzchnia. Średnica: 65 cm. Maksymalna waga 
użytkownika: minimum 150 kg. W zestawie pompka i zatyczki. 

2 

9. Przenośny słupek do gry w koszykówkę 1 
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Sprzęt przeznaczony dla osób dorosłych. Przenośny zestaw do koszykówki, który można łatwo  
i szybko rozłożyć. W skład zestawu wchodzi: słup z możliwością regulacji wysokości minimum 305 
cm, wytrzymała tablica prostokątna o wymiarach minimum 88x66 cm, solidna obręcz z zaczepami, 
siatka sznurkowa, podstawa na kółkach do wypełniania wodą lub piaskiem. 

10. 

Rolki 
Rolki do jazdy rekreacyjnej przeznaczone dla osób dorosłych – damskie i męskie. Rolki muszą 
posiadać możliwość wymiany poszczególnych elementów i naprawy. Rolki wykonane z 
profesjonalnych materiałów odprowadzających wilgoć, dopasowujących się do stopy  
i zabezpieczających przed urazami. Trzystopniowe zapięcie: klamra, rzep, sznurowanie.  
Kółka z łożyskami. Do wyboru wszystkie rozmiary w dowolnych kombinacjach ilościowych, 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – uzgodnionych przed dostawą artykułów. 

10 par 

11. 

Siatka do badmintona 
Siatka do badmintona wykonana z materiałów sztucznych, odznaczających się wysoką trwałością. 
Wymiary siatki: szerokość od 5,9 m do 6,3 m, wysokość od 0,70 do 0,80 m. Oczko: 10 cm x 10 cm. 
Mocowanie uniwersalne. Antenki w komplecie. 

6 

12. 

Siatka do siatkówki  
Wymiary siatki: od 9,4 do 9,7 m x 0,97 do 1,02 m. Długość linki mocującej: minimum 11,5 m. Linki 
naciągowe: górna – stalowa, dolna – polipropylenowa. Grubość sznurka: minimum 3 mm. Taśma 
górna biała: minimum 50 mm. 

3 

13. 

Siatki do ping-ponga 
Siatka do tenisa stołowego ze słupkami. Słupki z regulacją naprężenia i mocowane do stołu za 
pomocą śrubowych zacisków. Długość siatki: od 182 cm do 184 cm. Siatka zgodna  
ze standardami ITTF. 

3 

14. 
Skakanki 
Skakanka przeznaczona do regularnego skakania – dla osób dorosłych. Piankowe rączki. Długość 
liny minimum 270 cm z możliwością jej regulacji.   

40 

15. 

Stolik do gry w piłkarzyki wewnętrzny  
Kompletny stół do gry w piłkarzyki. Solidna trwała konstrukcja wykonana z materiału MDF. 
Powierzchnia o zwiększonej odporności z materiałów łatwozmywalnych.  Minimalne wymiary 
stołu: minimalne pole gry: 102 cm x 58 cm. Wielkość pojedynczego piłkarza od 9,5 cm do 11,5 cm. 
Stół zawiera 22 graczy (1-2-4-3 formacji). Drążki zawodników z chromowanej stali teleskopowe. 
Łożyska kulkowe. Punktacja manualna. Minimum dwie piłeczki w komplecie o średnicy od 28 mm 
do 34 mm. System kompensacji nierówności podłogi. Rękojeści antypoślizgowe. 

5 

16. 

Stół do minibilarda 
Stół do minibilarda o konstrukcji wykonanej z płyty MDF. Minimalne wymiary stołu: długość 55 cm 
x szerokość 30 cm x wysokość 9 cm. Zestaw zawiera: komplet bil, 2 kije, trójkąt do ustawiania bil, 
kreda. 

1 

17. 

Szachy plenerowe i szachownica 
Figury szachowe i szachownica o dostosowanych do siebie wymiarach i właściwościach. Figury 
szachowe wykonane z tworzywa sztucznego – produkt jednoczęściowy pozbawiony sklejeń (każda 
figura to jeden element). Tworzywo z którego wykonane będą figury szachowe powinno być 
wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Przewrócenie, kopnięcie lub też zrzucenie z znacznej 
wysokości nie powinno powodować uszkodzenia figury. Minimalna wysokość i waga figur: król – 
100 cm i 3,0 kg; królowa – 96 cm i 3,0 kg; goniec – 87 cm i 2,5 kg; koń – 67 cm i 2,0 kg; wieża – 65 
cm i 2,0 kg; pionek – 57 cm i 1,5 kg. Minimalne średnice podstaw figur: król – 29 cm; królowa – 29 
cm; hetman – 27,5 cm; wieża – 26,5 cm; koń – 23,5 cm; pionek – 23,5 cm. Szachownica wykonana 
z solidnego i wytrzymałego materiału, odpornego na deszcz i wilgoć. Możliwość składania 
szachownicy, tak by była łatwa do przechowywania i transportu. Kolor pól: czarne i białe. 
Minimalny wymiar całej szachownicy: 400 cm x 400 cm. Minimalny wymiar pola szachowego: 43 
cm x 43 cm. 

1 

18. Tarcza z rzutkami  1 zestaw 
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Tarcza elektroniczna do gry w darta. Możliwość jednoczesnej gry przez od 1 do co najmniej 8 
graczy. Model oferujący co najmniej 10 rodzajów gier. Wszystkie parametry dotyczące rozgrywki 
wyświetlane na wyświetlaczu (lub kilku wyświetlaczach) LED, a dokonywanie ustawień gry za 
pomocą przycisków. Tarcza wyposażona w efekty dźwiękowe i głosowe. W skład zestawu oprócz 
tarczy powinien wchodzić także zasilacz oraz minimum 6 rzutek w dwóch kolorach. Minimalna 
średnica pola gry: 38 cm. Sposób zasilania: sieć energetyczna. 

19. 

Wewnętrzny stół do ping-ponga 
Składany stół do ping-ponga, z możliwością treningu jednej osoby po złożeniu stołu. Wymiary 
blatu: minimum 274 cm x 152 cm. Grubość blatu minimum: 18 mm. Blat wzmocniony na całym 
obwodzie za pomocą stalowych profili o grubości minimum 30 mm x 20 mm. Nogi wykonane  
z profili stalowych o wysokości minimum 75 cm i grubości minimum 35 mm x 35 mm. Siatka  
w zestawie. Wysokość siatki: minimum 15 cm. Stół wyposażony w minimum 4 gumowe kółka 
umożliwiające swobodne przemieszczanie o średnicy minimum 55 mm oraz w hamulce/blokady. 

1 

20. 

Zestawy do ping-ponga 
Zestaw zawiera 2 rakietki do tenisa stołowego i minimum 6 piłeczek. Deska minimum 5-warstowa. 
Produkt posiadający certyfikat ITTF. Minimalne parametry: szybkość 6/10, rotacja 6/10, kontrola 
8/10. Rakietki dostosowane do intensywnej gry i treningu. 

12 

21. 
Zestawy do badmintona 
Zestaw zawiera 2 rakietki do badmintona i minimum 2 lotki. Długość rakiety minimum 60 cm. 
Rakietki wykonane w głównej mierze z aluminium. Lotka nylonowa. 

9 

22. 

Siedzisko piankowe z cyframi  
Kolorowe siedziska w kształcie płaskiego walca (o kształcie przypominającym monetę – o 
wysokości od 7 cm do 15 cm i średnicy od 30 cm do 40 cm. Miękkie siedziska, które można 
wykorzystać nie tylko do siedzenia, ale także do zajęć edukacyjnych. Wykonane z wytrzymałego 
materiału, odpornego na przetarcia i wodę. Bezpieczne dla dzieci. Zestaw składający się z 10 
siedzisk, z których każde jest ponumerowane od 1 do 10 na jego górnej powierzchni. Liczby 
powinny mieć wielkość przynajmniej połowy średnicy siedziska. 

1 komplet 

23. 

Siedzisko typu worek sako  
Siedzisko typu worek sako w zestawie z podnóżkiem o cechach analogicznych do siedziska  
(np. materiał, kolor). Siedzisko o minimalnych wymiarach: 120 cm x 120 cm x 140 cm. Minimalna 
objętość wypełnienia: 580 l. Minimalne wymiary podnóżka: wysokość 30 cm, średnica 35 cm. 
Materiał siedziska i podnóżka: ekoskóra. Przynajmniej 5 kolorów/wzorów do wyboru podczas 
realizacji zamówienia – możliwość dostarczenia worków (w zestawie z podnóżkiem) w danych 
kolorach w dowolnych ilościach (nie przekraczających ilości całkowitego zamówienia). 

7 

 
Szczegóły dostaw 

 

1. 

 Ośrodek dla Cudzoziemców w Grupie (ul. Libeckiego 1, 86-134 Dragacz); tel. 52 332 50 54. 
-Siatka do siatkówki – 2 szt. 
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt.                                         
-Piłka do siatkówki – 5 szt.                                     
-Piłka do koszykówki – 5 szt.                                         
-Siatka do badmintona – 4 szt.                           
-Stół do gry w piłkarzyki wewnętrzny – 1 szt.                
-Przenośny słupek do gry w koszykówkę – 1 szt.  

2. 
Ośrodek dla Cudzoziemców w Bezwoli (Bezwola 107, 86-134 Wohyń); tel. 83 342 26 99 
-Rolki – 10 par 
-Hulajnoga – 10 szt. 

3. 
 Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej (ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska); tel. 83 344 96 85, 
344 96 84, 342 17 26 
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt.                        
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-Piłka do siatkówki – 5 szt.                        
-Piłka do koszykówki – 5 szt.                       
-Materac z granulatem – 1 szt.          
-Siedziska piankowe z cyframi – 1 zestaw   
-Siedzisko typu worek sako – 3 szt. 
-Huśtawka – gniazdo bocianie – 1 szt.            

4. 

Ośrodek dla Cudzoziemców w Łukowie (al. Kościuszki 29, 21-400 Łuków); tel. 25 798 25 43 
-Hula hop – 10 szt.                                                                   
-Piłki gimnastyczne – 2 szt.                                                     
-Stół do gry w piłkarzyki wewnętrzny – 2 szt.                            
-Zestawy do ping-ponga – 4 zestawy                                         
-Siatki do ping-ponga – 3 szt.                                                      
-Tarcza z rzutkami – 1 zestaw                                                      
-Siatka do badmintona – 1 szt.                                         
-Zestawy do badmintona – 4 zestawy                                          
-Piłka do siatkówki – 5 szt.                                                      
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt.                                                      
-Skakanki – 20 szt.                                                                   

 
5. 

Ośrodek dla Cudzoziemców w Kolonii Horbów (Horbów 26A, 21-512 Zalesie); tel. 83 375 73 84 
-Stół do minibilarda – 1 szt.                                         
-Stół do gry w piłkarzyki wewnętrzny – 1 szt.               
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt.                                         
-Piłka do siatkówki – 5 szt.                                         
-Piłka do koszykówki – 5 szt.  

6. 
Ośrodek dla Cudzoziemców w Grotnikach (ul. Ustronie 29, 95-073 Grotniki); tel. 42 717 90 71 
-Piłka do siatkówki – 5 szt.                                                      
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt. 

7. 

Ośrodek dla Cudzoziemców w Lininie (Linin, 05-530 Góra Kalwaria); tel. 22 736 16 14 
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt.                            
-Piłka do siatkówki – 5 szt.                                         
-Piłka do koszykówki – 5 szt.                            
-Zestaw do ping-ponga – 4 zestawy     
-Szachy plenerowe i szachownica – 1 szt.                                                 

8. 

Ośrodek dla Cudzoziemców w Warszawie (ul. Księżnej Anny 24, 03-866 Warszawa); tel. 22 675 51 52 
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt.               
-Piłka do siatkówki – 5 szt.              
-Piłka do koszykówki – 5 szt.               
-Skakanki – 20 szt.                            
-Hula hop – 20 szt.                            
-Siatka do badmintona – 1 szt.  
-Zestawy do badmintona – 5 zestawów 

9. 

Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku (ul. Armii Wojska Polskiego 7, 15-102 Białystok); tel. 85 675 00 91 
-Wewnętrzny stół do ping-ponga – 1 szt.                            
-Zestaw do ping-ponga – 4 zestawy                                         
-Piłka do siatkówki – 5 szt.                                                      
-Piłka do piłki nożnej – 5 szt.                                                      
-Siatka do siatkówki – 1 szt.                                                      
-Stół do gry w piłkarzyki wewnętrzny – 1 szt.                          
-Hula hop – 10 szt.  

10. 
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie ( ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa); tel. 22 601 74 01 
- Siedzisko typu worek sako -  4 szt. 

 


