
RAZEM 1
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Ścieżka zmysłów z poręczą - dostawa wraz z montażem, 

fundamentem / komplet/. Konstrukcja Kasetony szt. 5 

Szerokość 1/1 m Wypełnienie - szyszki 2 rodzaje, mech, 

piasek, żwirek, kamienie, wałki drew- niane,kora itp. (do wyboru 

Zamawiają- cego) Wszystkie konstrukcje drewniane trzy- 

krotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji 

zewnętrz- nej drewna. Impregnacja ta jest sku- teczną metodą 

ochrony drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem 

UV , szkodnikami, grzybami oraz siniz- ną . Dodatkowo 

zabezpiecza skutecz- nie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, 

jednocześnie nadając drewnianym ele- mentom eleganckie 

wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. Impregnat ten 

stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie 

działanie warunków atmosferycznych. Szczegóły zgodnie z 

załącznikiem gra- ficznym.

szt

1 szt 1

7 szt 7

RAZEM 7

RAZEM 1
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Ławka - dostawa wraz z montażem, fundamentem /komplet/.  

KONSTRUKCJA TECHNICZNA Materiał - drewno iglaste 

Szerokość - 30/35 cm Długość całkowita - 2,10 m 

IMPREGNACJA Wszystkie konstrukcje drewniane trzy- krotnie 

zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrz- 

nej drewna. MONTAŻ kotwy + beton Szczegóły zgodnie z 

załącznikiem gra- ficznym.

szt
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Gra - Wyścig po wiedzę - dostawa wraz z montażem, 

fundamentem / komplet/. Konstrukcja Pola gry - plastry 

drewniane osadzone na wylewkach betonowych. Powierzchnia 

gry - dł. 4/5 m, szer. 4 m ( powierzchnia gry może zostać dopa- 

sowana do miejsca Zamawiającego) Plansza - 1 szt. Pionki - 4 

szt. Kostka - 1 szt. Podłoże - trawa sztuczna lub piasek 

Wszystkie konstrukcje drewniane trzy- krotnie zabezpieczone 

środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrz- nej drewna. 

Impregnacja ta jest sku- teczną metodą ochrony drewna przed 

działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, 

grzybami oraz siniz- ną . Dodatkowo zabezpiecza skutecz- nie 

drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie nadając 

drewnianym ele- mentom eleganckie wykończenie i podkreśla 

usłojenie drewna. Impregnat ten stosuje się na drewno, które 

jest narażone na bezpośrednie działanie warunków 

atmosferycznych. Szczegóły zgodnie z załącznikiem gra- 

ficznym.

szt

1 szt 1

3 szt 3

RAZEM 3

PRZEDMIAR: 
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Tablica edukacyjna pozioma - dostawa wraz z montażem, 

fundamentem /komplet/. Parametry techniczne: 

KONSTRUKCJA TECHNICZNA Wykonany z tarcicy drewna 

iglastego i liściastego Długość blatu i siedziska - 2m Szerokość 

blatu - 80cm Grubość blatu i siedziska - 7-8cm IMPREGNACJA 

Wszystkie konstrukcje drewniane trzy- krotnie zabezpieczone 

środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrz- nej drewna. 

MONTAŻ kotwy + beton Szczegóły zgodnie z załącznikiem gra- 

ficznym.

szt

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem



2 szt 2

RAZEM 2

RAZEM 1
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Wiata - dostawa wraz z montażem, fundamentem /komplet/. 

Wiata turystyczna z dwuspadowym da- chem o wymiarach 

4,20x2,50m. Wy- posażona w ławostół drewniany. Słupy nośne 

są odpowiednio dużej średnicy, co umożliwia ich 

zabetonowanie w po- jedynczych fundamentach punktowych z 

zastosowaniem kotew stalowych. Konstrukcja jest trwała i 

wytrzymała z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. 

Dach wykonany z este- tycznej deski na zakładkę lub za dopła- 

tą pokryty płytą OSB + gont bitumiczny. Szczegóły zgodnie z 

załącznikiem gra- ficznym.

szt
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Leśna łamigłówka - dostawa wraz z montażem, fundamentem 

/komplet/.  Wszystkie konstrukcje drewniane trzy- krotnie 

zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrz- 

nej drewna. Impregnacja ta jest sku- teczną metodą ochrony 

drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , 

szkodnikami, grzybami oraz siniz- ną . Dodatkowo zabezpiecza 

skutecz- nie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie 

nadając drewnianym ele- mentom eleganckie wykończenie i 

podkreśla usłojenie drewna. Impregnat ten stosuje się na 

drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie 

warunków atmosferycznych. Szczegóły zgodnie z załącznikiem 

gra- ficznym.

szt

1 szt 1

1 szt 1

RAZEM 1

RAZEM 7
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Tropy - dostawa wraz z montażem, fundamentem /komplet/. 

Konstrukcja Wielkość tropów (rzeźbione) 10/12 cm Ilość tropów - 

60 szt. Wizerunki zwierząt - 6 szt. ( do wyboru klienta) Tablica 

100/85 cm Dach jednospadow Nadruk Wykonany w technice 

wydruku wielko- formatowego przy użyciu atramentów 

najwyższej jakości ECO - SOL wyko- nany w technologii 

Intelligent Pass ControlTM - unikalny trójwymiarowy system 

wystrzału kropli precyzyjnie kontroluje wielkość kropli i 

położenie, aby uzyskać gładki wydruk najwyższej jakości za 

każdym razem, dodatkowo pokryte folią zabezpieczającą przed 

promieniowaniem UV. Szczegóły zgodnie z załącznikiem gra- 

ficznym.

szt

15
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Kosz na śmieci - dostawa wraz z mon- tażem, fundamentem 

/komplet/. Kosz na śmieci wykonany z drewna ig- lastego o 

pojemności 160 l. wyposażo- ny w ramkę do mocowania 

worków oraz pokrywę. Konstrukcja jest stabilna i masywna. 

Konstrukcja techniczna Materiał - drewno iglaste Pojemność - 

160 l. Szczegóły zgodnie z załącznikiem gra- ficznym.

szt

7 szt 7

1 szt 1

RAZEM 1
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Leśna skocznia - dostawa wraz z mon- tażem, fundamentem 

/komplet/. Konstrukcja Pal nośny o średnicy 12/14 cm. 

Szerokość 1,50 m. Długość 5,00 m. Podest szer. 27/30 cm. 

Wszystkie konstrukcje drewniane trzy- krotnie zabezpieczone 

środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrz- nej drewna. 

Impregnacja ta jest sku- teczną metodą ochrony drewna przed 

działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, 

grzybami oraz siniz- ną . Dodatkowo zabezpiecza skutecz- nie 

drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie nadając 

drewnianym ele- mentom eleganckie wykończenie i podkreśla 

usłojenie drewna. Impregnat ten stosuje się na drewno, które 

jest narażone na bezpośrednie działanie warunków 

atmosferycznych. Szczegóły zgodnie z załącznikiem gra- 

ficznym.

szt


