
Nowogród Bobrzański, 21.09.2018 r. 
 

DGM.7011.22.2018 AZ 

 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej 

w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca  się 

z zapytaniem ofertowym na realizację zadania: „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + 

w Nowogrodzie Bobrzańskim”.  

I. Zamawiający:  
Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 
 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno- 

ruchowych+ moc silnika 1,5HP, max. 2,5HP, 

+ prędkość 0,8- 20km/h 

+ kąt nachylenia 0- 18% (regulacja 1%) 

+ multimedialny, dotykowy i kolorowy wyświetlacz 7 

+ odczyt czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, kąt nachylenia, 

+ system: Android, pamięć 8GB, RAM: 1 GB, Wifi, USB 

+ klucz bezpieczeństwa  

+ możliwość złożenia  

+ wbudowane rolki transportowe 

+ system absorbujący drgania pasa bieżnego 

+ antypoślizgowy pas do biegania 

-   Rower magnetyczny ilość 2szt. 

+ opór magnetyczny 

+ koło zamachowe : 9kg 

+ wyświetlacz: (czas, skan, dystans, prędkość, kalorie, puls, watt (moc), HRC, body fat 

(pomiar tkanki tłuszczowej) 

+ pomiar pulsu sensory dotykowe 

+ regulacja siodełka: pion/poziom 

+ łącze bluetooh 

+ pedały z paskami 

+ w zestawie bidon 

 

- Orbitrek  magnetyczny 2szt. 

+ zasilanie : zasilanie 230 v 50hz 

+ system hamowania: magnetyczny sterowany silnikiem 

+ waga koła zamachowego: 10kg 

+ zakres obciążenia elektroniczny: 1- 16 

 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 
 

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
 

e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 
 

Dni i godziy urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw.  7.00-15.00, 
piątek.7.00 – 14.00 

  

Nr telefonów i faksów    
Centrala   68 329-09-62 
Centrala   68 329-09-63 
Centrala   68 329-09-64 
Centrala   68 327-66-63 

Budownictwo   68 327-66-10 
Skarbnik Gminy   68 327-66-20 

 



+ max. Waga ćwiczącego 110kg, 

+ wymiary po rozłożeniu 143x 64 x 116 cm 

+ pomiar pulsu: sensory dotykowe 

+ rolki transportowe 

+ regulowana stopka 

+ Wyświetlacz : LCD podświetlany 

+ w zestawie pas telemetryczny 

- Atlas do ćwiczeń wielostanowiskowy 1 szt. 

+ 2 stosy 180kg (2x90) 

+ przełożenie linek stosunek 2:1 

+ maksymalna waga użytkownika 125kg 

+ maksymalne obciążenie produktu 180kg  

+ linki stalowe 

+ malowanie proszkowe 

+ dodatkowe informacje: 

Możliwość podwieszania drążka górnego  

Ramiona do wyciskania i do motylka  

Obciążniki oblane plastikiem 

Stacja nożna 

Wyciąg dolny 

Regulowany modlitewnik 

Stacja do ćwiczeń mięśni brzucha i tricepsa 

- Wioślarz ilość 2szt. 

Funkcje: 

+ opór: tłoki hydrauliczne 

+ obciążenie: płynne poprzez ramię dźwigni  

+ wyświetlacz: pomiar czasu, odległość, w km/ ruchy wiosłami, tempo wiosłowania                          

z sygnałem akustycznym, zużycie energii, pomiar tętna 

+ pomiar pulsu pas telemetryczny (opcja) 

- Stopper fitness ilość 3szt. 

+ stepper skrętny z regulacją pedałów, 

Wysokość 22cm, długość 41cm, szerokość 54cm 

Wymiar stopek 14cm x 32,5cm waga stopera 9kg waga użytkownika 100kg,  

płozy antypoślizgowe, regulowana wysokość pedałów linki do treningu ramion 

- roller, wałek fitness ilość 3szt. 

+ roller, wałek fitness średnica 14cm, długość 45cm 

- Step do aerobiku ilość 2szt. 

+ step do aerobiku 3 stopniowy antypoślizgowy 

+ wymiary powierzchnia stepu: 63 x 25 cm podstawa stepu 70 x 28 cm wysokość 13- 18- 

23cm, waga stepu 2,7 kg dopuszczalne obciążenie 100kg. 

- Piłka gimnastyczna ilość 4szt. 

+ piłki gimnastyczne 65cm 

+ piłka przeznaczona do wszelkich ćwiczeń ruchowych, wzmacniających, rozciągających, 

korekcyjnych, pilates, jogi, stosowana w rehabilitacji 

+ wykonana z najwyższej jakości gumy, 

+ specjalna struktura piłki powoduje, że ciało nie ślizga się po jej powierzchni. 

- Zestaw ciężarków i hantli ilość 2 zestawy 

+ zestaw hantli winylowych 0,5kg, 1kg, 1,5kg 

- Mata do ćwiczeń  ilość 3 szt. 

+ mata do ćwiczeń fitness wymiary 180 x 60 x 1,5cm 

 

- Drabinka gimnastyczna ilość 2 szt. 

Drabinka pojedyncza wymiary 2,56 x 0,9, 

Drewniana, boki ( 30 x 100mm) 



+ owalne szczeble ze sklejki równoległowarstwowej (30 x 40mm), 

 okucia do montażu. 

- materac gimnastyczny ilość 2szt.  

+ wymiary: 200 x 120 x 5cm 

 

III Pozostałe: 

1.  Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji       

zamówienia  

2.  Montaż urządzeń po stronie Wykonawcy, 

3.Transport urządzeń oraz dostarczenie  obciążają Wykonawcę. 

4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z normą PN- EN 

5. Wymagane podanie ceny brutto. 

 

 

 

Termin realizacji: do 10.12.2018 r. 

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. 

 

Miejsce składnia: 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

lub e-mail: a.zgobik@nowogrodbobrz.pl 

 

  Osoba do kontaktu: 

  Aleksandra Zgobik 

  Tel: 68 329 09 62-64 wew. 125 

 

 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 

mailto:a.zgobik@nowogrodbobrz.pl

