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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia boiska sportowego w Siennej.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość
części.
W ramach zamówienia należy dostarczyć oraz zmontować (dot. części I i II) następujące urządzenia oraz
sprzęt:
3.1. Część I – trybuny dla kibiców:
W ramach części pierwszej należy dostarczyć zestaw trybun dla kibiców:
a. Trybuna 3-rzędowa na 52 miejsca (10 m długości) – 1 kpl.

b. Trybuna 2-rzędowa na 36 miejsc siedzących (10 m długości) – 1 kpl

c. Trybuna 7-rzędowa na 212 miejsc siedzących (17 m długości) – 1 kpl

Specyfikacja materiałowa:
d. konstrukcja stalowa ocynkowana
e. podesty z kraty "Vema"
f. siedziska z polipropylenu
Zdjęcia stanowią materiał poglądowy – kolorystyka siedzisk do uzgodnienia.
Wymagany okres rękojmi i gwarancji jakości: 36 m-cy.
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3.2. Część II – wiaty
W ramach części drugiej należy dostarczyć wiaty sportowe:
a. Wiata dla zawodników (gospodarze, goście) - 2 szt.
Wymiary: 6,50 m x 1,05 m x 2,05 m (±5%)
Siedziska plastikowe, Ilość osób: 13
Pokrycie wiaty z poliwęglanu komorowego przyciemnianego o grubości min. 6 mm
Podest z blachy ryflowanej.
Fryz z napisem goście/gospodarze – montowany z przodu.
Konstrukcja stalowa.
Kółka do transportu.

Kolorystyka – do uzgodnienia.
Zdjęcia stanowią materiał poglądowy.
b. Wiata dla medyków - 1 szt.
Wymiary: 2,0 m x 1,05 m x 2,05 m (±5%)
Siedziska plastikowe, Ilość osób: 3
Pokrycie wiaty z poliwęglanu komorowego przyciemnianego o grubości min. 6 mm
Podest z blachy ryflowanej.
Konstrukcja stalowa.
Kółka do transportu.
Wymagany okres rękojmi i gwarancji jakości: 36 m-cy.
3.3. Część III – bramki
W ramach części trzeciej należy dostarczyć bramki sportowe przenośne. Na 1 kpl składają się 2
bramki o następujących parametrach.
Wymiary: 7.32x2.44 m
Typ: przenośna (mocowana do podłoża za pomocą stalowych, cynkowanych kołków)
Szerokość: 732 cm
Wysokość: 244 cm
Głębokość: 120/150 cm
Materiał: aluminium
Profil: owalny 120x100 mm z wewnętrznym użebrowaniem
Kolor: biały (RAL 9003)
Wykończenie: malowanie proszkowe
Siatka: 7.32x2.44 m, 80/150 cm
Wyposażenie: wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki i zaczepy siatki (55),
szpilki kotwiące bramkę do podłoża, elementy umożliwiające szybki montaż i demontaż bramki w
murawie (płaskowniki i pokrętła ogumowane),elementy złączne, klucze do samodzielnego montażu.
Certyfikat: Certyfikat Bezpieczeństwa B.
Okres gwarancji: min. 24 m-ce
3.4. Część IV – wyposażenie do utrzymania boiska:
W ramach części czwartej należy dostarczyć wyposażenie do utrzymania murawy boiska
sportowego:
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a. Samodzielny wózek deszczujący – 1 szt.
DANE TECHNICZNE
·
tempo pracy: 10 do 20 m/h
·
ciśnienie: 3,5 bar na zraszaczu
·
pobór wody: 3,0 m3/h
·
szerokość nawadniania: 28 do 36 m
·
długość nawadnianego pasa: 120 m
·
materiał: aluminium, mosiądz, tworzywo sztuczne
Pozostałe wymagania:
Funkcja automatycznego wyłączenia dopływu wody po dojechaniu do końca linii. Możliwość
ograniczenia powierzchni nawadnianej tylko do jednej strony urządzenia (dowolny kąt i
kierunek zraszania). Możliwość regulacji szybkości jazdy i dopasowania ilości wody do
rzeczywistego zapotrzebowania.
W skład zestawu musi wchodzić wąż o przekroju 1” o długości min. 100 mb (lub 2x50m z
zestawem złączek).
Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce.
b. Kosiarka spalinowa - 1 szt.
Szerokość cięcia - 53 cm
Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy, z automatycznym ssaniem
Moc silnika KW przy obr./min 3,7/2850
Zakres wysokość cięcia: min. 20 - 100 mm
Liczba stopni regulacji wysokości ciecia: 6-7 stopni
Rodzaj mechanizmu regulacji – grzebieniowy (niezależnie przód i tył)
Wymiar kół (przedni/tylni) w mm: min. 228 / 228
Podwójne łożyskowanie kół : tak
Napęd: hydrostatyczny
Pojemność kosza: min. 85 l
Poziom hałasu dB(A): max. 98
Elektryczny rozruch z akumulatora
Możliwość odłączenia napędu ostrza od silnika.
Możliwość regulacji ilości trawy trafiającej do kosza i mulczowanej.
Przykładowy model: Honda HRX 537C5 HZE lub równoważny.
Okres gwarancji: min. 24 m-ce
c. Podkaszarka – 1 szt.
Silnik: mikro 4-suw
Moc silnika: min. 1,3 KM
Szer. Cięcia: min. 40cm
Pojemność zbiornika paliwa: min. 0,60 l
Maksymalne zużycie paliwa w l/h: 0,75 l
Poj. Oleju: 0,10l
Masa: nie więcej niż 7,50 kg
Głośność: maks. 109dB(A)
Wyposażenie standardowe: głowica żyłkowa typu półautomatycznego, ostrze 3 zęby, szelki,
okulary ochronne, klucz montażowy, olej silnikowy.
Przykładowy model: Honda UMK 435E LEET lub równoważny.
Okres gwarancji: min. 24 m-ce
d. Areator i wertykulator spalinowy – 1 szt.
Silnik spalinowy, 4 suwowy
Moc znamionowa silnika: min. 2,18 kW
Typ noży: min. 32 noże, pływające
Szerokość robocza: min. 40 cm
Głębokość robocza: min od -15 mm do 0 mm
Pojemność kosza: min. 50 L
Koła: min. 180 / 180 mm
Poziom hałasu: maks. 96 dB(A)
Okres gwarancji: min. 24 m-ce
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e. Walec ogrodowy – 1 szt.
Materiał: Żelazo
Średnica: min. 30 cm
Wysokość całkowita: min. 105 cm
Długość: min. 98 cm
Pojemność: min. 68 L
Walec (rolka) może pracować za traktorkiem ogrodowym lub być ciągniony przez
użytkownika.
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