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Opis 

 
„Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej 

przedszkola  MP 21 w Zielonej Górze" 
 

w ramach projektu „ Razem w świat”  Nr RPLB.08.01.01-08-0027/19 – 00      

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:  
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 

 
Część 4: 

 
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Z MONTAŻEM 

Lp. Nazwa Opis 

 

Ilość 

1 2 3 4 
1. Piaskownica 

zamykana 

Piaskownica drewniana. Przesuwane zamknięcie, 

wymiary: 203x382cm; strefa bezpieczeństwa 503x682 

cm; wysokość 30 cm; wysokość swobodnego upadku 30 

cm 

2 szt. 

2. Zjeżdżalnia na 

skarpę 

Konstrukcja: drewno dwukrotnie impregnowane i stal 

nierdzewna AISI304 całkowicie odporna na warunki 

atmosferyczne. Antypoślizgowa płyta podestowa HPL 

hexa o gr. 10 mm. Ślizg z blachy ze stali nierdzewnej o 

gr. 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z 

polietylenu HDPE o gr. 15 mm, odporne na wilgoć i UV.  

Wysokości ślizgów: 60 cm.  Wymiary (dla wys. ślizgu 

400 cm): 95 x 646 cm. Strefa bezpieczeństwa: 395 x 996 

cm. Wysokość całkowita: 490 cm. Wysokość podestu: 

32 cm. Wysokość swobodnego upadku: 32 cm. 

1 szt. 

3. Huśtawka wagowa Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna, siedziska 

wykonane z płyty HDPE. Wymiary: 38x275 cm; strefa 

bezpieczeństwa: 238 x 475 cm; wysokość całkowita; 126 

cm; wysokość swobodnego upadku: 95 cm.  

2 szt 

4. Huśtawka wahadło 

typu bocianie 

gniazdo 

Stalowa konstrukcja, zawiesia wykonane ze stali 

nierdzewnej; wymiary: 185x235cm; strefa 

bezpieczeństwa: 750x279 cm; wysokość całkowita 244 

cm; wysokość swobodnego upadku 133 cm. 

1 szt. 

5. Słupek 

sprawnościowy 

Słupek sprawnościowy ze stopką. Materiał: stal 

cynkowa, malowana proszkowo, płyta antypoślizgowa 

HDPE 18 mm. Wymiary 35x35 cm; strefa 

bezpieczeństwa; 335x335 cm; wysokość całkowita: 145 

cm; wysokość swobodnego upadku: 30cm 

1 szt. 

6. Zestaw zabawowy 

I 

Zestaw wyposażony jest w panele manipulacyjne, bulaj, 

głuchy telefon. Zestaw wspierający rozwój dzieci 

niepełnosprawnych. Konstrukcja urządzenia z 

impregnowanego i lakierowanego drewna, elementy 

metalowe ze stali nierdzewnej, osłony płyt HDPE 

odporne na warunki atmosferyczne, długość 3,49m, 

szerokość 1,73m, wysokość całkowita 1,03m,  

1 zestaw 



 
7. Zestaw zabawowy 

II 

Zestaw składa się z: 

-  tablice edukacyjne ( panel liczydło, panel alfabet, 

tablica kredowa ) 

- przejście tunelowe. 

Konstrukcja urządzenia z impregnowanego i 

lakierowanego drewna, elementy metalowe ze stali 

nierdzewnej, osłony płyt HDPE odporne na warunki 

atmosferyczne, długość 3,49m, szerokość 1,73m, 

wysokość całkowita 1,03m, 

1 zestaw 

8. Piramida linowa Liny do wspinaczki w formie piramidy; lina stylonowa, 

kotwienie: zabetonowane 80 cm wymiary: 356x356 cm, 

strefa bezpieczeństwa: 656x656 cm; wysokość 

całkowita: 250 cm; wysokość swobodnego upadku: 99 

cm  

1 szt. 

9. Zestaw 

sprawnościowy ze 

zjeżdżalnią 

Zestaw składa się ze zjeżdżalni, przejścia linowego, 

zjazdu strażackiego oraz wieży z drabinką i ścianą 

wspinaczkową. Wszystkie elementy są ze sobą 

połączone i stanowią całość. Konstrukcja: drewno 

klejone, stal nierdzewna, płyta HPL; wymiary: 378x783 

cm; strefa bezpieczeństwa: 678x783cm; wysokość 

całkowita: 321 cm; wysokość swobodnego upadku: 

120cm 

1 zestaw 

10. Kolorowa 

gąsienica 

Tunel  w kształcie gąsienicy złożony z 4 modułów o 

wymiarach 217x100x108 cm 
1 szt. 

11. Zestaw 

sprawnościowy 

Urządzenie sprawnościowe między innymi ze ścianką 

wspinaczkową, przeplotnią linową, drabinką. 

Konstrukcja ze stali cynkowej, malowana proszkowo, 

płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, długość 

4,82m, szerokość 4,01m, wysokość całkowita 1,21m 

1 zestaw 

 
12. 
 

Tęczowe ławki i 

stół 

Zestaw zawiera: ławka prosta bez oparcia, ławka prosta z 

oparciem, ławka półokragła bez oparcia, stół okrągły. 

 Konstrukcja: stal czarna S235JR 

oczyszczona w procesie piaskowania. 

Zabezpieczona przed korozją przez 

cynkowanie i malowanie proszkowe 

farbami poliestrowymi, odpornymi na 

UV z atestem QUALICOAT. Płyty z 

kolorowego trójwarstwowego 

polietylenu HDPE o grubości 15 mm, 

najwyższej jakości, całkowicie 

odporne na wilgoć i UV. 

1• wym. 162 x 55 x 45 cm. 

2• wym. 160 x 48 x 85 cm 

3• wym. 160 x 35 x 40 cm. 

4• wym. 100 x 100 x 80 cm. 

1 komplet 

 

  

UWAGA: 

 

Zamawiający wymaga udzielania przez Wykonawcę na w/w przedmioty 24 miesięcznego 

okresu gwarancji. 
 


