
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zamówienia pod nazwą: 

„Zakup sprzętu sportowego” 

l.p. Nazwa sprzętu ilość Opis 

1 Rower Spiningowy 

Horizon Fitness GR3 

 

1 szt. Regulacja kierownicy: w pionie  

Pedały: pedały z noskami 

Regulacja siodełka: w pionie i poziomie 

System oporu / napęd: tarcie / łańcuch 

Max. waga użytkownika: 130 kg / 286 lbs. 

Inne: kółka transportowe, uchwyt na bidon 

Puls: bezprzewodowy, kompatybilny z systemem Polar 

Wyświetlacz: LCD (W opcji do dokupienia) 

Funkcje: czas, dystans, kalorie, puls, RPM, prędkość 

Programy: HIIT, Interwały prędkość, Interwały puls 

Koło zamachowe: 22 kg / 48 lbs. 

2 Orbitrek 

Magnetyczny Crystal 

Program G2381N BH 

Fitness 

1 szt. Maksymalna waga użytkownika: 150 kg 

System oporu: magnetyczny 

Waga koła zamachowego: 16 kg 

Regulacja oporu: elektroniczna 

Zakres oporu: 24 poziomy 

Rozstaw pedałów: 18 cm 

Długość kroku: 43,5 cm 

Puls: czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu 

Wyświetlacz: ekran LCD 

Komputer: czas, prędkość/RPM, Watt, kalorie, puls, 10 programów 

treningowych, 4 Programy HRC, uchwyt na smartfona 

Inne: uchwyt na bidon, kółka transportowe, stopki poziomujące, pedały XXL 

3 Piłka lekarska 3 kg 8 szt. – materiał: guma 

– kolor: czarny 

4 Hantla Kettlebell 2 Kg 

- YORK 

4 szt. Ergonomiczna hantla o wadze 2 kg wykonana z wysokiej jakości winylu 

zapobiegającego ślizganiu się przyrządu. Hantla posiada komfortowy uchwyt 

gwarantujący bezpieczeństwo treningu oraz specjalnie zaprojektowaną bazę z 

gumowymi stopkami, które chronią podłogę a także zapewniają stabilność 

podczas magazynowania. 

5 Hantla Kettlebell 4 Kg 

- YORK 

4 szt. Ergonomiczna hantla o wadze 4 kg wykonana z wysokiej jakości winylu 

zapobiegającego ślizganiu się przyrządu. Hantla posiada komfortowy uchwyt 

gwarantujący bezpieczeństwo treningu oraz specjalnie zaprojektowaną bazę z 

gumowymi stopkami, które chronią podłogę a także zapewniają stabilność 

podczas magazynowania. 

6 Hantla Kettlebell 6 Kg 

- YORK 

4 szt. Ergonomiczna hantla o wadze 6 kg wykonana z wysokiej jakości winylu 

zapobiegającego ślizganiu się przyrządu. Hantla posiada komfortowy uchwyt 

gwarantujący bezpieczeństwo treningu oraz specjalnie zaprojektowaną bazę z 

gumowymi stopkami, które chronią podłogę a także zapewniają stabilność 

podczas magazynowania. 

7 Guma Oporowa 

POWER BAND 4-12 Kg 

XMOR (Czerwona) 

6 szt. Długość: 2080 mm                 

Grubość: 4,5 mm 

Szerokość: 13 mm 

Moc: 4-12 kg 

Kolor: czerwony 
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Informacje dodatkowe:  

Zamawiający wymaga dostarczenie sprzętu do szkoły oraz jego wniesienia do wyznaczonych 

pomieszczeń, a także jego montażu umożliwiającego użytkowanie. 

 

8 Guma Oporowa 

POWER BAND 10-18 

Kg XMOR (Czarna) 

6 szt. Długość: 2080 mm                 

Grubość: 4,5 mm 

Szerokość: 22 mm 

Moc: 10-18 kg 

Kolor: czarny 

9 Zestaw obciążeń 

kompozytowych 

Premium 36kg 

2 kpl. Zawartość zestawu: 

obciążenie kompozytowe 5kg - 2 sztuki 

obciążenie kompozytowe 2,5kg - 4 sztuki 

obciążenie kompozytowe 1,25kg - 6 sztuk 

gryf lekko łamany 120 cm  - 1 sztuka 

gryfy krótkie 45 cm - 2 sztuki 

Parametry obciążeń 

Obciążenia kompozytowe 

Waga obciążeń w zestawie: 27,5 kg 

Nowoczesny design 

Średnica otworu: 31 mm 

Pasują do wszystkich gryfów o średnicy 30 mm 

Kolor: czarny 

Talerze powlekane są grubą, strukturalną warstwą tworzywa sztucznego, przez 

co są bardziej odporne na zarysowania 

Trwałość obciążeń gwarantują profile wzmacniające 

10 Drabinka 

koordynacyjna 6m 

DK06 HMS PREMIUM 

2 szt. Materiał: TPE + nylon 

Wymiary: 600 cm x 47 cm 

Ilość szczebelków: 12 

11 Piłka do rugby GTR 

4000 rozmiar 5 

1 Pika treningowa do rugby posiada opatentowaną, ziarnistą powłokę 

zewnętrzną (trójkątowe wypustki). Zapewnia dobrą przyczepność podczas 

zagrań ręką. 


