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1. Piłka r ęczna - boisko treningowe

1.

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe 
(2 x 3 m) z łukami składanymi głębokość bramki 
50cm para 1

2.

Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, 
grubość splotu siatki 2-3,5 mm para 1

3. Osłony na słupki bramek szt 4

4.

Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na 
talerzykach para 1

2.
Pilkochwyty oddzielaj ące korytarz 
od boiska

1.

Siatka ochronna polipropylenowa z obciążeniem 
dolnej krawędzi o wymiarach 3,5 x 11 m - 1 
sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, 
kolor żółty m2 38,5

2.

Montaż piłkochwytów na sali gimnastycznej 
(łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, 
olinowanie, karabińczyki teflonowe) m2 38,5

3. Drążek gimnastyczny wolnostoj ący

1.

Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 
jednopolowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 
10 cm szt 1

4.
Tablica wyników sportowych - 160 
Profi

1.

Tablica DTS 160 PROFI posiada Certyfikat 
Polskiego Związku Koszykówki. Wysokość cyfr 
220 mm, widiczność znaków to 60-80 m. Tablica 
posiada sygnał dźwiękowy, obudowa tablicy 
wykonana z profili PVC. Wymiar tablicy: 
2200x1250x100 mm. Zegary 24 sekund - 2szt do 
koszykówki, wymiary tablic 400x500x100mm. 
Sterowanie przewodowe odbywa się przy użyciu 
profesjonalnego pulpitu sterującego. kpl 1

2. Montaż tablicy wyników kpl 1

5. Maszyna szoruj ąco - zbieraj ąca

1.

Maszyna szorująco-zbierająca typu ICM - 18E - 
NEW lub równoważna + trzymak pada+pad szt 1

6. Trybuny stałe 2-rz ędowe

1.

Trybuna stała 2-rzędowa z siedziskami typu ławka 
długość 3,60 m / na kółkach głębokość 90 cm / szt 3

2.

Trybuna stała 2-rzędowa z siedziskami typu ławka 
długość 1,80 m / na kółkach głębokość 90-110 
cm / szt. 2

7. Drabinki gimnastyczne

1.

Drabinka gimnastyczna przyścienna 180x300 - 
podwójna szt 6

2.

Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami 
montażowymi) szt 6

3.

Drabinka gimnastyczna przyścienna 90x300 - 
pojedyncza szt 2

4.

Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z 
elementami montażowymi) szt 2

8. Inne

1.
Skrzynia gimnastyczna pięcioczęściowa skośna 
skóra syntetyczna z wózkiem szt 2

2. Kozioł gimastyczny regulowany skóra syntetyczna szt 2

Wartość netto
Podatek VAT 22%
Wartość brutto
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