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1.

Zakup wyposażenia 

do świetlicy w 

Wólce Husińskiej

1.1

Zakup projektora 

multimedialnego

Rzutnik o rozdzielczości 

1280x720 lub większej, jasność 

2000 lum. lub więcej , kontrast 

nie mniej niż 3000:1(sprzęt 

fabrycznie nowy) 1 szt.

1.2

Zakup ekranu do 

projektora

Przenośny format 200X200cm 

(sprzęt fabrycznie nowy) 1szt.

1.3

Zakup kuchenki 

gazowej

Cztery palniki i piekarnik 

elektryczny (sprzęt fabrycznie 

nowy) 1szt.

1.4

Zakup mebli 

kuchennych do 

zaplecza 

gastronomicznego

Zgodne z przepisami BHP. 

Szafka ścienna - 2szt., komoda, 

barek kuchenny (meble 

fabrycznie nowe) 1 komplet

1.5

Zakup stołu do 

tenisa

Zgodnie z przepisami BHP, 

łatwy i bezpieczny mechanizm 

składania, wygodne 

przemieszczanie stołu, zestaw 

akcesoriów, dwie siatki i 4 

rakietki (sprzęt fabrycznie 

nowy) 1 szt.

1.6

Zakup stołu 

bilardowego

Zgodnie z przepisami BHP, 

wymiary stołu 125x215x80cm 

lub zbliżone spełniające normy 

gry, zestaw akcesoriów: 2 

komplety bil, 4 kije, trójkąt do 

ustawiania bil (sprzęt fabrycznie 

nowy) 1 szt.

1.7

Zakup bieżni 

treningowej

Zgodnie z przepisami BHP, 

obciążęnie do 120kg, 

wielofunkcyjny wyświetlacz 

LCD(sprzęt fabrycznie nowy) 1 szt.

1.8

Zakup rowera 

treningowego

Zgodnie z przepisami BHP, 

obciążenie do 110kg, 

wielofunkcyjny wyświetlacz 

LCD(sprzęt fabrycznie nowy) 1 szt.

                                                                                                                                                                                  ( tytuł operacji 

)

Ilość Lp.

Formularz cenowy
Odnowa centrum wsi Stara Huta i 

Wólka Husińska

Cena 

całkowita 

netto

Cena 

jednostkowa 

netto

Urządzenie Opis urządzenia



1.9

Zakup Atlasu 6 

stanowiskowego

Zgodnie z przepisami BHP, 

możliwość ćwiczeń wszystkich 

partii mięśni, maksymalna waga 

użytkownika nie mniej niż 

120kg (sprzęt fabrycznie nowy) 1 szt.

1.10

Zakup ławek 

treningowych  

Zgodnie z przepisami BHP, w 

pełni regulowany kąt nachylenia 

ławki, oparcie pleców 

ustawione od pozycji płaskiej 

do siedzącej (sprzęt fabrycznie 

nowy) 2 szt.

1.11

Zakup zestawów 

hantli ciężkich -

Zgodnie z przepisami BHP, 

waga zestawu nie mniej niż 40 

kg, szeroki zakres regulowanych 

obciążeń, zaciski pozwalające 

na zmianę obciążeń bez użycia 

narzędzi (sprzęt fabrycznie 

nowy) 3 komplety

1.12

Zakup gryfów 

łamanych

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 2 szt.

1.13

Zakup gryfów 

prostych

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 2 szt.

1.14

Zakup zestawów 

hantli lekkich -

Zgodnie z przepisami BHP, 

zestaw 3 par hantli o różnej 

wadze. Waga najcięższej pary 

5kg (sprzęt fabrycznie nowy) 2 komplety

1.15

Zakup obciążenia 

do gryfów - 1,25 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 6 szt.

1.16

Zakup obciążenia 

do gryfów - 2,25 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 6 szt.

1.17

Zakup obciążenia 

do gryfów - 5 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 6 szt.

1.18

Zakup obciążenia 

do gryfów - 10 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 8 szt.

1.19

Zakup obciążenia 

do gryfów - 20 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 8 szt.

1.20

Zakup mebli do 

czytelni

Zgodnie z przepisami BHP, 4 

stoły, 8 krzeseł, 1szafa na 

segregatory i książki(szerokość 

nie mniej niż 1,2X1,8m), 1 szafa 

podręczna(zamykana nie mniej 

niż 1,0X1,2m), meble muszą 

spełniać kryteria wymagane 

wyposażeniu szkół  (sprzęt 

fabrycznie nowy) 1 zestaw



2

Zakup wyposażenia 

do świetlicy w 

Starej Hucie

2.1 Zakup komputerów

Komputer stacjonarny. 

Komputer będzie 

wykorzystywany zarówno dla 

potrzeb aplikacji biurowych jak 

i multimedialnych. Twardy dysk 

1 TB lub więcej, pamięć RAM 

nie mniej niż 4 GB, zgodność z 

64-bitową wersją systemu 

operacyjnego Windows 7 

potwierdzoną certyfikatem 

firmy Microsoft, nagrywarka 

DVD+/-R, wbudowana karta 

dźwiękowa, możliwość 

podłączenia projektora 

multimedialnego nie mniej niż 6 

gniazd USB, w tym 

przynajmniej 2 na przednim 

panelu.1. Windows 7 Home 

Premium(wersja 64 bitowa), 

pakiet biurowy np. Microsoft 

Office lub równoważny, 

program do nagrywania danych 

na nośniki CD, CDR, DVD,  

program antywirusowy (sprzęt 

fabrycznie nowy) 5 szt.

2.2

Zakup monitorów 

do komputerów

Minimum 22 cale nie mniej niż 

1920X1080px(sprzęt fabrycznie 

nowy) 5 szt.

2.3

Zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego

Drukarka laserowa, druk w 

kolorze, tania eksploatacja, 

praca w sieci (sprzęt fabrycznie 

nowy) 1 szt.

2.4

Zakup projektora 

multimedialnego

Rzutnik o rozdzielczości 

1280x720 lub większej, jasność 

2000 lum. lub więcej , kontrast 

nie mniej niż 3000:1(sprzęt 

fabrycznie nowy) 1 szt.

2.5

Zakup ekranu do 

projektora

Przenośny format 200X200cm 

(sprzęt fabrycznie nowy) 1 szt.

2.6

Zakup kuchenki 

gazowej

Cztery palniki i piekarnik 

elektryczny (sprzęt fabrycznie 

nowy) 1 szt.

2.7

Zakup mebli 

kuchennych do 

zaplecza 

gastronomicznego

Zgodne z przepisami BHP. 

Szafka ścienna - 2szt., komoda, 

barek kuchenny (meble 

fabrycznie nowe) 1 komplet



2.8

Zakup stołu do 

tenisa

Zgodnie z przepisami BHP, 

łatwy i bezpieczny mechanizm 

składania, wygodne 

przemieszczanie stołu, zestaw 

akcesoriów, dwie siatki i 4 

rakietki (sprzęt fabrycznie 

nowy) 1 szt.

2.9

Zakup stołu 

bilardowego

Zgodnie z przepisami BHP, 

wymiary stołu 125x215x80cm 

lub zbliżone spełniające normy 

gry, zestaw akcesoriów: 2 

komplety bil, 4 kije, trójkąt do 

ustawiania bil (sprzęt fabrycznie 

nowy) 1 szt.

2.10

Zakup bieżni 

treningowej

Zgodnie z przepisami BHP, 

obciążęnie do 120kg, 

wielofunkcyjny wyświetlacz 

LCD(sprzęt fabrycznie nowy) 1 szt.

2.11

Zakup rowera 

treningowego

Zgodnie z przepisami BHP, 

obciążenie do 110kg, 

wielofunkcyjny wyświetlacz 

LCD(sprzęt fabrycznie nowy) 1 szt.

2.12

Zakup Atlasu 6 

stanowiskowego

Zgodnie z przepisami BHP, 

możliwość ćwiczeń wszystkich 

partii mięśni, maksymalna waga 

użytkownika nie mniej niż 

120kg (sprzęt fabrycznie nowy) 1 szt.

2.13

Zakup ławek 

treningowych  

Zgodnie z przepisami BHP, w 

pełni regulowany kąt nachylenia 

ławki, oparcie pleców 

ustawione od pozycji płaskiej 

do siedzącej (sprzęt fabrycznie 

nowy) 2 szt.

2.14

Zakup zestawów 

hantli ciężkich -

Zgodnie z przepisami BHP, 

waga zestawu nie mniej niż 40 

kg, szeroki zakres regulowanych 

obciążeń, zaciski pozwalające 

na zmianę obciążeń bez użycia 

narzędzi (sprzęt fabrycznie 

nowy) 3 komplety

2.15

Zakup gryfów 

łamanych

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 2 szt.

2.16

Zakup gryfów 

prostych

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 2 szt.

2.17

Zakup zestawów 

hantli lekkich -

Zgodnie z przepisami BHP, 

zestaw 3 par hantli o różnej 

wadze. Waga najcięższej pary 

5kg (sprzęt fabrycznie nowy) 2 komplety



2.18

Zakup obciążenia 

do gryfów - 1,25 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 6 szt.

2.19

Zakup obciążenia 

do gryfów - 2,5 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 6 szt.

2.20

Zakup obciążenia 

do gryfów - 5 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 6 szt.

2.21

Zakup obciążenia 

do gryfów - 10 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 8 szt.

2.22

Zakup obciążenia 

do gryfów - 20 kg

Zgodnie z przepisami BHP 

(sprzęt fabrycznie nowy) 8 szt.


