
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów 

komputerowych w ramach realizacji Projektu pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.  

Załącznik nr 8 
 

Część Nr 5 

Dostawa sprzętu sportowego, rehabilitacyjno-sportowego, który będzie wykorzystany na zajęciach sportowych 

Lp. Nazwa J.m. Iloś
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1.  Przybory do zajęć 

taneczno-

gimnastycznych 
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  W skład zestawu wchodzą :         

Pompony ( dla cheerleaderek : wersja puszysta szkolna /dance, sport/, 

wykonane z delikatnie szeleszczącej folii o najwyższej jakości, 

kształtem przypominają kule a nie pędzel, waga 160-220 gram, 

średnica 40 cm, szerokość pasków 5-6 mm, uchwyt plastikowa rurka 

o długości 11 cm, cena obejmuje 2 sztuki,  jednolity kolor  pomponu 

:.czerwony 6 sztuk i biały 6 sztuk ,czarny 6 sztuk , niebieski 6 sztuk 

Poiki /Poi treningowe: solidne mocowanie piłek zgrzewanym 

łańcuchem w kolorze srebrnym z krętlikiem oraz czarne wytrzymałe 

uchwyty, długość całkowita 70 cm, długość łańcucha 50 cm, cena 

obejmuje 2 sztuki poi, średnica piłki 5-8 cm, zamówienie obejmuje:                                                   

Poi treningowe Classic- 5 sztuk( 10 poi)                                                            

oraz Poi treningowe Color , niebieski  5 sztuk ( 10 poi) 

Led Poi (Glofly) miękkie silikonowe piłki,                                                                     

-zasilane bateriami 2x CR 1632 w zestawie,                                                        

- możliwość regulowania sznurka -max długość 74 cm                          

, krętlik zapobiegający skręcaniu sznurka, mocne uchwyty,                                             

-średnica piłki 80 mm, waga ok. 147 gram,                                                                          

-odporna na uderzenia,                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

- opcje świecenia: wolna zmiana koloru, jeden wybrany  kolor, szybka 

zmiana koloru,                                                                                                             

- możliwość zmian koloru ( zielony, różowy, fioletowy, niebieski, 

żółty, czerwony, pastelowy)                                                                                                 

- cena obejmuje parę led poi – 2 sztuki 

4 pary 

 wstążki gimnastyczne Wielokolorowe                                                                    

-z jedwabnej satyny                                                                                                      

-z kijkiem z włókna szklanego i łączeniem obrotowym                                           

- szerokość wstążek: 4 -5cm                                                                                        

-długość wstążek 4 m                                                                                                 

-zgodne z międzynarodowymi wytycznymi  DTB                                                      

-100% nylonu 

 sztuk 10 

Obręcze gimnastyczne Hula Hop                                                                            

- materiał tworzywo sztuczne- różne kolory,                                                            

- wielkość przekrój 60 cm- 4 sztuki,                                                                              

- wielkość 70- cm  -6 sztuk 

Sztuk: 10 

Piłki do rytmiki                                                                                                      

- wytrzymałe piłki do ćwiczeń rytmicznych,                                                            

- średnica 17 cm, waga 280 gram,                                                                               

- różne kolory 

Sztuk: 10 

2.  Komplet rytmiczno-

ruchowy 

komplet    Zestaw do zajęć rytmiczno-ruchowych zawiera 43 akcesoria do zabaw 

z całą grupą. Zawartość:                                                                                                  

10 kolorowych lin (dł. 3 metry, śr. 9 mm)                                                                    

- 6 wstążek podwójnych w 6 kolorach                                                              

- 10 zwiewnych chust (40 x 40 cm),                                                                          

- 4 piłki                                                                                                                           

- 2 pary klawesów                                                                                                         

- 4 dzwonki na rączce                                                                                                               



- 4 muzyczne jajka                                                                                                       

- 1 tamburyn                                                                                                        

- 1 bębenek z pałeczką                                                                                                 

- 1 trójkąt                                                                                                                      

- torba do przechowywania 

3.  Torba z instrumentami 

do ćwiczeń 

rytmicznych 

zestaw 1   Torba zawiera 26 pojedynczych instrumentów i 4 pałeczki                                       

Wymiary: 42 x 39 x 20 cm                                                                                         

Stabilna torba wykonana z nylonu zapinana jest na zamek. można ja 

również powiesić otwartą. .W 6 przegródkach znajdują się 

instrumenty rytmiczne różnych tonacji. Zestaw idealnie nadaje się do 

pracy z taktem lub z piosenką.      

Zawartość:                                                                                                                 
1 tamburyn o średnicy 20 cm,                                                                                    

1 tamburyn o średnicy 15 cm,                                                                                

5 trójkątów (10 - 20 cm),                                                                                                

2 drewniane marakazy,                                                                                               

1 duża tarka guioro ze skrobakiem,                                                                                  

2 tonbloki dwutonowe,                                                                                                  

1 pudełko akustyczne,                                                                                               

2 kolorowe kastaniety do chwytania,                                                                         

1 kastaniet na rączce,                                                                                               

1 tonblok jednotonowy,                                                                                              

1 para klawęsów,                                                                                                       

1 metalowy shaker,                                                                                                   

4 pałeczki,                                                                                                               

3 x po 10 dzwonków ,                                                                                             

1 pałeczka z dzwonkami,                                                                                       

1 maraks dwustronny,                                                                                                 

2 pary Claves z twardego drewna  

4.  Stroje do ćwiczeń i 

pokazów publicznych 

zestaw 1   .W zestawie znajduje się 10 kompletów strojów w różnych 

rozmiarach dla 10 uczestniczek. Pojedynczy komplet składa się z: 

baletek, body gimnastycznego, legginsów, getrów i barwnych 



dodatków 

1.Getry- ocieplacze dziecięce -10 par                                                            

rozmiar uniwersalny, różne żywe kolory 

Skład materiału:98% bawełna 2% elastan 

Wymiary bez rozciągania: 

długość całkowita - 40cm 

szerokość - 6/7cm 

2.Baletki gimnastyczne, dziecięce                                                                                  

cholewka jak i spód wykonane z miękkiej skóry. Wewnętrzna strona 

podeszwy wyłożona jest bawełną, poprawia to komfort i wygodę 

chodzenia.  

Baletki nadają się doskonale do ćwiczeń gimnastycznych , tańca, 

baletu, rytmiki, aerobiku. Dwie skośne gumki przytrzymujące  stopę. 

Kolor czarny. 

Rozmiary:                                                                                                   

nr 33- 1 sztuka                                                                                                

nr.35-  3 sztuki                                                                                            

nr 36-  1 sztuka                                                                                             

nr 37 – 2 pary                                                                                                          

nr. 38 – 3 para 

3.Leginsy dziewczęce, długie, gładkie, wykonane z wysokiej jakości 

bawełny (95%) z domieszką lycry (5%).Odporne na zniekształcenia i 

odbarwienia w praniu. Kolor czarny.                                                          

Rozmiary:                                                                                                           

134 cm-1 sztuki,                                                                                             

140 cm-2 sztuki,                                                                                            

145 cm-2 sztuki,                                                                                                   

155 cm-3 sztuki                                                                                   

160cm( M)-2sztuki 

4.Kostium/body gimnastyczne dziewczęce. np. Shepa                                  

Długość rękawa ¾..Kolor czarny. Wykonany z miękkiego 

elastycznego materiału, wytrzymałego na deformację i odbarwienia, 



mieszanka wysokiej jakości bawełny 95% i lycry ( 5%). Napis:  flaga 

Unii Europejskiej+ emblemat (Kapitał Ludzki) z napisem Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego(25 cm
2
)                                                      

Rozmiary:                                                                                                           

134 –1sztuka                                                                                                       

140 cm-2 sztuki                                                                                            

145cm -2 sztuki                                                                                                                  

155- 2 sztuki                                                                                                         

160 –1 sztuki                                                                                                    

M-1 sztuka 

5.Materiały kolorowe na dodatki( spódnice, szarfy, tuniki) 

Satyna z lycrą cienka Gramatura: ok.160 gram, szerokość tkaniny 150 

cm,skład:96% poliester, 4% lycra  kolory: żywa czerwień 10 metrów 

bieżących, chabrowy 5 mb, srebrny 5mb, fioletowy 5mb, biały 5mb 

5.  Nagrody w konkursie 

międzyszkolnym 

 

sztuka 
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  -Piłki fitness np. ATHLETIC 24, Classic 75 cm - 3 sztuki                                          

-Okulary do pływania np. Joey Hudora Sili    -3 sztuki                                                

-.Statuetka o tematyce taneczno-gimnastycznej o wys. 20-30  cm z 

tabliczką dla najlepszej gimnastyczki .- dokładny tekst dostarczony 

przez zamawiającego –1 sztuka.                                                                      

--.Pendrive 8GB USB2.0 -3 sztuki         + dyplomy 15 sztuk, A4 

,nadruk graficzny o tematyce taneczno-gimnastycznej, papier sztywny 

błyszczący               

6.  Nagrody w rajdzie na 

orientację 

sztuka 12   1.-Medale- 4 komplety . w komplecie medale w 3 kolorach –złoty, 

srebrny i brązowy,  śr.50 mm, emblemat aluminiowy ( biegi) 25mm z 

przodu, z tyłu nadruk: z nazwą imprezy i logotypami unijnymi., 

dokładny tekst dostarczony zostanie przez zamawiającego, wstążka z 

V10/EUR  szer. 22mm 

2.Latarka zasilana diodą LED . Wysokiej jakości urządzenie posiada 

bardzo wygodną dla dłoni obudowę oraz wyposażone jest w 

zapobiegającą upuszczeniu zawieszkę na rękę. Latarka generuje 

światło skupione oraz jest wodoszczelna długość: 160 mm średnica: 



40 mm ,ilość LED: 3 ,rodzaj baterii: R06 ilość baterii: 2 – 4 sztuki 

3. Skakanka z licznikiem obrotów z odpornym na przetarcia 

sznurkiem wykonanym z bawełny. Uchwyty z tworzywa sztucznego 

pokryte są miękką poliuretanową pianką zapewniającą pewny chwyt. 

Praktycznym rozwiązaniem jest licznik obrotów, który pozwala 

monitorować trening. Długość: 260 cm Sznurek: bawełna Uchwyty: 

tworzywo sztuczne, pianka PU Regulacja długości sznurka Licznik 

obrotów –4 sztuki 

4. Zestaw 6 piłeczek do tenisa stołowego, oznaczone 3 gwiazdkami, 

przeznaczone są do treningu zawodników średniozaawansowanych i 

zaawansowanych. Twardość: 0.40 mm Średnica: 40 mm (+/- 0.4 mm) 

–4 sztuki 

7.  Zakup sprzętu 

sportowego na treningi 

i turniej (kije do 

unihokeja, piłeczki, 

stroje bramkarskie, 

itp.)  

zestaw 1   Zestaw: 2 kaski bramkarskie  do unihokeja wykonane z lekkiej 

polimerowej konstrukcji z cienką kratką nie ograniczającą pola 

widzenia, 2 komplety strojów bramkarskich składających się z bluzy i 

spodni – rozmiar M, L , 2 kamizelki z krótkimi rękawami pod bluzę 

bramkarską- rozmiar M, L; 2 komplety ochraniaczy na kolana 

wypełnione poliuretanową pianką, która chroni przed urazami i nie 

odkształca się przy zgięciach – rozmiar XS i M, 80 piłek do unihokeja 

z certyfikatem IFF  w kolorze białym, 12 bidonów 0,9 litra,  10 kijów 

o stronie wygięcia łopatki na prawo, Długość/Sztywność: 96cm/32, 

100cm/32. Materiał /Profil/Waga: Kompozyt/Okrągły/270g; 

Owijka/Łopatka. 

8.  Zakup strojów 

sportowych na treningi 

i udział w turniejach 

(10 kompletów) 

zestaw 1   Zestaw: 10 kompletów sportowych typu koszulka z krótkim rękawem 

+ krótkie spodenki. Kolor stroju sportowego: koszulka biała z 

czerwonymi wstawkami po bokach, spodenki w kolorze czerwonym. 

Numer z tyłu w kolorze czerwonym o wielkości 20 cm, z przodu 

numer w kolorze czerwonym o wielkości 10 cm na środku klatki 

piersiowej, na lewej piersi logo Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Wierzchowie, dodatkowo flaga Unii Europejskiej + emblemat 

(Kapitał Ludzki) z napisem Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (25 



cm2), z tyłu napis w łuku Gimnazjum Wierzchowo, materiał : 

bawełna 65%, poliester 35%,  numer na spodenkach wielkość 10 cm 

w kolorze białym. Rozmiary 5 szt. - M, 4 szt. -  L, 1 szt. – XL. 

9.  Organizacja turnieju 

(puchary, medale, 

poczęstunek itp.)  

zestaw 1   1. Medale ze wstążką biało-czerwoną o średnicy 50 mm, wklejka z 

motywem unihokejowym oraz napisem „Regionalny Turniej 

Unihokeja” „Dziś nauka-jutro sukces 2013”. Ilość: 15 złotych, 15 

srebrnych, 15 brązowych. 

2. Puchary: 

- 1 puchar z napisem „Za zajęcie I miejsca w Regionalnym Turnieju 

Unihokeja Dziś nauka-jutro sukces 2013”,  

- 1 puchar z napisem „Za zajęcie II miejsca w Regionalnym Turnieju 

Unihokeja Dziś nauka-jutro sukces 2013”,  

- 1 puchar z napisem „Za zajęcie III miejsca w Regionalnym Turnieju 

Unihokeja Dziś nauka – jutro sukces 2013”, 

- 1 puchar z napisem „Za zajęcie IV miejsca w Regionalnym Turnieju 

Unihokeja Dziś nauka – jutro sukces 2013”,  

- 1 puchar z napisem „Za zajęcie V miejsca w Regionalnym Turnieju 

Unihokeja Dziś nauka – jutro sukces 2013”,  

- 1 puchar z napisem „Za zajęcie VI miejsca w Regionalnym Turnieju 

Unihokeja Dziś nauka – jutro sukces 2013”,  

 

10 Zestaw sprzętu 

sportowego ( piłki , 

nakolanniki, kosz na 

piłki, pompki, stroje 

turniejowe) 

zestaw 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zestaw w składzie: 

      1. Komplet piłek do siatkówki  w tym: 

-MVA300 – 1sztuka 

-MVA330 – 7 sztuk 

-MVA370  -4 sztuki 

1. Składany kosz do piłek –1 sztuka 

Składany pojemnik na piłki ,posiadający kółka ułatwiające 

przesuwanie , umożliwia złożenie 30 piłek 

2. Stroje sportowe turniejowe 12 kompletów 

 Komplet składa się z koszulki i spodenek z oznaczonym numerem i 

napisami. Materiał  użyty do produkcji strojów wykonany  z dzianin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

poliestrowych oddychających. Używane wyłącznie z  materiałów 

przyjaznych dla zdrowia, które zapewnią utrzymanie przy skórze 

właściwego mikroklimatu. Nie przylegające do ciała i nie 

wychładzające organizmu, zapewniając komfort termiczny. 

Dwuwarstwowy splot ułatwiający odparowywanie potu z powierzchni 

skóry. Wykonanie napisów i numerów  w cenie kompletu.  Napis tył 

koszulki- ,,Gimnazjum Świerczyna”, słowo gimnazjum umieszczone 

powyżej numeru ułożenie po łuku, słowo Świerczyna poniżej numeru.  

,,Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej” z 

logotypami umieszczony na przedniej części koszulki .Kolor koszulek 

czerwony ( możliwe wstawki w kolorze białym, czarnym)., spodenek 

czarny. 

Rozmiary: 

XL-3 sztuki 

L-  5 sztuk 

M- 4 sztuki 

   4..Nakolanniki 12 kompletów – kolor czarny 

rozmiary j.w 

   5.Pompki do piłek – 2 sztuki 

Pompka z igłą materiał: pompka – aluminium, tworzywo sztuczne,  

wężyk – włókno szklane, igła – stalowa długość pompki: 31,5 cm 

długość wężyka: 12 cm plastikowa końcówka do pompowania 

materaców i zabawek dmuchanych 

 

11 Nagrody w dwóch 

turniejach siatkówki 

zestaw 2 

 

 

 

 

 

 

 

  Zestaw zawiera: 

1.Komplet 3 pucharów różnej wielkości 

Puchary Wysokości ok. : 43 cm , 36 cm (średnica kielicha powyżej 

10cm, 32 cm (średnica kielicha powyżej 8cm) 

Wykonanie: 

kielich – metal noga – plastik/ABS podstawa – marmur. 

Cena obejmuje puchary z tabliczkami aluminiowymi z opisem 

przesłanym przez klienta. Tabliczka powinna  zawierać treść 



 

 

 

 

 

 

 

 

wzbogaconą elementami graficznymi.( w których można wkleić 

wizerunek dyscypliny sportowej i logotypy Unii Europejskiej. 

Wszystkie tabliczki powinny być wykonane w pełnym kolorze co nie 

zmieni ceny trofeów . 

2.Komplet 2 statuetek 

Wysokość do 20 cm akcent piłka siatkowa , z tabliczką 

-dla najlepszego zawodnika 

-dla trenera zwycięskiego zespołu 

3.Dyplomy-14 sztuk, tło z elementami graficznymi siatkówki, do 

wydruku własnego tekstu, format A4, papier ozdobny, sztywny 

 

 

 

Lub inne zawierające taką samą zawartość lub inne odpowiednio równoważne 

UWAGA 

Wykonawca powinien zsumować elementy w poszczególnych pozycjach  

 


