
Formularz cenowy wyposażenia sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie.

Art. nr Nazwa artykułu - przedmiar nazwa artykułu wraz z opisem - oferta Wykonawcy J.m.
Ilość 

sztuk

Cena jedn. 

netto
Wart.netto

VAT % - 

stawka

VAT 

wartość w 

zł

Wartość 

brutto

1. Koszykówka - boisko główne.

1.1

Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w 

bok na ścianę, wysięg 210 cm, certyfikat 

zgodności z PN-EN

szt. 2

1.2
Tablica do koszykówki profesjonalna, 

epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie 

metalowej, certyfikat zgodności z PN-EN

szt. 2

1.3
Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami 

gazowymi, certyfikat zgodności z PN-EN
szt. 2

1.4
Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm, 

certyfikat zgodności z PN-EN
szt. 2

1.5 Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki szt 2

2. Siatkówka - boisko główne.

2.1

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne 

wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym 

blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja 

wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil 

aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, 

chowana w słupku, certyfikat zgodności z PN-EN

kpl. 1

2.2
Tuleja montażowa słupka aluminiowego 

profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym
szt. 2

2.3 Rama podłogowa z deklem szt 2

2.4

Siatka do siatkówki turniejowa czarna z 

antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z 

czterech stron taśmą, boki usztywnione, certyfikat 

zgodności z PN-EN

szt. 1

2.5 Wieszak na siatkę szt. 1

2.6
Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki w 

stropie 
szt. 2
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3. Piłka ręczna - boisko główne.

3.1
Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe 

(2 x 3 m) z łukami składanymi, głębokość 500 

mm, certyfikat zgodności z PN-EN

para 1

3.2

Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na 

posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 

parę bramek

zestaw 1

3.3 Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, 

gr. splotu 3 mm PP, certyfikat zgodności z PN-EN

para 1

3.4
Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na 

talerzykach
para 1

4. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 19,6 mb.

4.1 Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 

cm - podwójna, certyfikat zgodności z PN-EN

szt 10

4.2 Drabinka gimnastyczna przyścienna 160 x 300 

cm - podwójna, certyfikat zgodności z PN-EN

szt 1

4.3
Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami 

montażowymi)
szt 11

5. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

5.1

Siatka ochronna na ściany szczytowe 

polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o 

wymiarach 6,5 x 8,5 m - 4 sztuki, oczka 50 x 50 

mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, 

zielony, żółty, czerwony, biały, certyfikat 

zgodności z PN-EN

m
2 221,0

5.2

Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z 

elementami montażowymi - wsporniki, 

olinowanie, karabińczyki teflonowe)
m

2 221,0

6. Siatki ochronne na okna.

6.1

Siatka ochronna na okna polietylenowa o 

wymiarach 3,4 x 19 m - 2 komplety, oczka 100 x 

100 mm, gr. splotu 2,5 mm, kolor do wyboru 

niebieski, jasno zielony, zielony, żółty, czerwony, 

biały, certyfikat zgodności z PN-EN

m
2 129,2



6.2
Montaż siatek osłonowych na hali sportowej 

(łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, 

olinowanie, karabińczyki teflonowe)

m
2 129,2

7. Badminton - 1 boisko .

7.1
Stojak do badmintona przejezdny na kółkach z 

obciążnikiem, certyfikat zgodności z PN-EN
para 1

7.2 Siatka do badmintona biała szt. 1

8. Kotara grodząca z przesuwem ręcznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory).

8.1

Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7 

x 14 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał 

nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej 

siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów 

siatek i tkanin, certyfikat zgodności z PN-EN

m
2 98,0

8.2

Konstrukcja do mocowania i poziomego 

przesuwu kotary z napędem ręcznym, profil 

stalowy specjalny, system wózków jezdnych z 

rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, 

certyfikat zgodności z PN-EN

kpl 1

8.3
Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej 

przesuwanej z napędem ręcznym
szt 1

9. Tablica wyników sportowych szkolna 

9.1

Tablica wyników sportowych, wymiary 105 x 80 x 

10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica 

główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, 

zegar 24 sek., syrena), wysokość cyfr 100 mm - 

widoczność 30 m

kpl 1

9.2 Montaż tablicy wyników kpl 1

10. Materac ochronny na hydrant.

10
Materace ochronne na hydrant demontowalny (na 

hakach), grubość materaca 5 cm, konstrukcja ze 

sklejki 0,5 cm, wymiary 1 x 1 m - 1 sztuka

m
2 1,0



11. Wyposażenie gimnastyczne.

11.1
Ławeczki gimnastyczne – długość 2,5 m, nogi 

drewniane, certyfikat zgodności z PN-EN
szt 10

11.2
Odskocznia gimnastyczna turniejowa, certyfikat 

zgodności z PN-EN
szt 1

11.3 Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa, pokrycie 

skóra naturalna, certyfikat zgodności z PN-EN

szt 1

11.4

Koń gimnastyczny z regulacja wysokości w 

zakresie 110-170 cm, bez łęków, pokrycie skóra 

naturalna

kpl 1

11.5
Równoważnia gimnastyczna, długość - 3 m, 

niska, certyfikat zgodności z PN-EN
szt 1

11.6
Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, certyfikat 

zgodności z PN-EN 
szt 6

11.7
Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, certyfikat 

zgodności z PN-EN
szt 2

11.8
Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, certyfikat 

zgodności z PN-EN
szt 2

11.9 Stojak do skoku wzwyż szkolny kpl 1

11.10 Poprzeczka do skoku wzwyż - aluminiowa szt 1

11.11
Materac gimnastyczny zeskokowy 300 x 200 x 

40cm, bez łęków, pokrycie skóra naturalna
szt 1

11.12
Kołderka do materaca zeskokowego 300 x 200 x 

5 cm
szt 1

12. Tenis stołowy.

12.1

Stół do tenisa stołowego z atestem ITTF

Wymiary stołu: 274 cm x 152,5 cm x 76 cm.

Blat MDF o grubości 25 mm.

Rama główna wykonana z malowanych 

proszkowo profili stalowych (30 x 60 mm).

Konstrukcja spodnia wykonana z profili o 

wymiarach 50x50 mm.

Stół wyposażony w łatwy system składania / 

rozkładania

Dwa niezależne blaty.

Możliwość gry pojedynczej / treningu.

Wyposażony w łożyskowane kółka ułatwiające 

transport (8 kół o średnicy 100 mm).

Podwójny hamulec stołu (niezależne blokady).

Dodatkowe narożniki ochronne. 

szt 1



12.2 Siatka dokręcana - turniejowa szt 2

12.3 Pokrowiec na stół do tenisa stołowego szt 1

12.4 Stolik sędziowski do tenisa stołowego szt 1

12.5 Rakietka do tenisa stołowego treningowa szt 26

12.6 Rakietka do tenisa stołowego turniejowa szt 14

12.7 Piłeczki tenisowe szt 100

13. Wyposażenie lekkoatletyczne.

13.1
Płotek treningowy aluminiowo-stalowy gięty z 

regulacją wysokości w zakresie 600-914mm
szt 6

13.2
Pałeczka sztafetowa szkolna, komplet 6szt.  PPA-

32/6
kpl. 1

13.3 Pachołek z otworami do laski szt 10

13.4 Pachołek 40 cm (czerwony, żółty) szt 10

13.5
Tyczka slalomowa polietylenowa z podstawką 

gumową 120 cm
szt 10

13.6 Chorągiewka sędziowska szt 2

13.7 Laska gimnastyczna 60 cm, polietylen szt 10

13.8 Klaps startowy do biegów szt 1

14. Akcesoria magazynowe.

14.1
Wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B =70 

cm, certyfikat zgodności z PN-EN
szt. 2

14.2 Wieszak na siatkę (do siatkówki lub tenisa) szt 1

14.3
Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki (1 kpl 

na parę słupków)
kpl 1

14.4
Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 

cm, stelaż metalowy, półki z płyty
szt 3

15. Unihokej.
15.1 Bramka do Unihokeja meczowa 115x160 cm szt 2

15.2
Zestaw szkolny do unihokeja (10 kijów, 2 bramki 

metalowe 60x90, 10 piłek).
kpl 1

15.3 Kij do unihokeja - łopatka ażurowa wymienna szt. 2

15.4
Piłka do Unihokeja meczowa kolory: biała, 

pomarańczowa, zielona, niebieska, czerwona
szt 2

16. Drobny sprzęt.
16.1 Pompka do piłek popularna szt 4

16.2 Kompresor do pompowania piłek szt 1

16.3 Rakiety do badmintona szkolne szt 6



16.4 Rakiety do badmintona szt 2

16.5 Lotki do badmintona piórkowe szt 20

16.6 Woreczki gimnastyczne szt 50

16.7 Szarfy gimnastyczne szt 30

16.8 Znaczniki (kamizelki kolorowe) szt 30

16.9 Hula - Hop duże 80-90 cm szt 10

16.10 Skakanki z rączkami plastikowymi szt 10

16.11 Siatka do noszenia piłek (10 piłek) szt 5

16.12 Ringo szt 10

16.13 Piłeczka palantowa szt 10

16.14 Wózek na piłki składany szt 1

17. Piłki.
17.1 Piłka lekarska 1 kg, skóra naturalna szt 2

17.2 Piłka lekarska 2 kg, skóra naturalna szt 5

17.3 Piłka lekarska 3 kg, skóra naturalna szt 2

17.4 Piłka lekarska 4 kg, skóra naturalna szt 5

17.5 Piłka lekarska 5 kg, skóra naturalna szt 2

17.6 Piłka nożna halowa niskokozłująca szt 4

17.7 Piłka nożna halowa mechata nr 4 treningowa szt 4

17.8 Piłka nożna halowa mechata nr 5 treningowa szt 4

17.9 Piłka nożna nr 5 z tworzywa syntetycznego szt 4

17.10
Piłka nożna treningowa profesjonalna nr 5 z 

tworzywa syntetycznego
szt 2

17.11 Piłka ręczna szkolna męska nr 3 szt 4

17.12 Piłka ręczna męska nr 3 szt 4

17.13 Piłka do koszykówki treningowa halowa nr 5 szt 5

17.14 Piłka do koszykówki treningowa halowa nr 6 szt 10

17.15 Piłka do koszykówki treningowa halowa nr 7 szt 5

17.16 Piłka do koszykówki turniejowa halowa nr 6 szt 2

17.17 Piłka do koszykówki turniejowa halowa nr 7 szt 2

17.18 Piłka do siatkówki szkolna nr 5 szt 10

17.19 Piłka do siatkówki nr 5 szt 5

17.20 Piłka do siatkówki nr 5 szt 2

SUMA
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