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WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO 
 

LP. NAZWA ARTYKUŁU Jednostka miary LICZBA  

1. Ławko-wieszak do szatni jednostronny. Konstrukcja 

wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem 

proszkowym.  

Siedzisko, oparcie oraz listwa na wieszaki wykonane z 

drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym.  

Wysokość ławki - 40 cm, szerokość siedzenia - 40 cm.  

Półka na obuwie wykonana z profili stalowych.  

Wieszaki wyposażone w haki w rozstawie 15 cm.  

Elementy stalowe w kolorze niebieskim (RAL 5010). 

 

m.b. 
20 

(4 szt.x5mb) 

2. Wózek do malowania linii boiskowych farbą emulsyjną,  

o pojemności zbiornika 10 - 15 l. 
szt. 1 

3. Pachołek z otworami szt. 20 

4. Laska gimnastyczna 120 cm (tyczka) szt. 10 

5. Drabinka koordynacyjna płaska o długości 4m szt. 3 

6. Bramki do piłki nożnej Mini 1,6 x 2,4 m, profil aluminiowy 

80 x 80 mm, z łukami demontowalnymi, głębokość 50 cm 

(góra i dół), dwa punkty mocowania. Siatki w komplecie 

para 1 

7. Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 

mm, z łukami składanymi, mocowane do gruntu za pomocą 

uchwytów szpilkowych (w komplecie) 

para 1 

8. Siatka do bramki do piłki nożnej treningowa 5 x 2 m, gr. 

splotu 3 mm PP 
para 1 

9. Bramki do piłki nożnej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil 

aluminiowy 120/100 mm, montowane w tulejach, tuleje, 

dekle, stalowe odciągi siatki montowane w tulejach, rama 

dolna mocująca siatkę o głębokości 2 m 

para 1 

10. Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, 

głębokość 2 x 2 m (bramka z odciągami), gr. splotu 4 mm 

PP lub PE 

para 1 

11. Chorągiewka narożna z poliwęglanu, uchylna ze szpilką, 

H=150 cm 
szt. 8 

12. Szafa metalowa na sprzęt sportowy.  

Wymiary: wys. 200, szer. 120, głęb. 49 cm.  

Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa (4 półki + wieszaki), na 

cokole. 

szt. 4 

13. Kompresor elektryczny do piłek 230V szt. 1 

14. Płotek treningowy aluminiowo-stalowy gięty z regulacją 

wysokości w zakresie 600-914mm 
szt. 10 

15. Tyczka slalomowa uchylna 150 cm do wbicia do gruntu szt. 10 

16. Koła koordynacyjne szt. 10 

17. Ławka gimnastyczna 2,0 m - nogi drewniane szt. 4 

18. Wózek na piłki zamykany od góry na klucz, przejezdny, 

wykonany z metalowych rurek H=100 cm, L i B =70 cm 

 

szt. 2 
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POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE 
 

LP. NAZWA ARTYKUŁU Jednostka miary LICZBA SZTUK 

1. Tablica magnetyczna taktyczna dla trenerów z 

wyposażeniem 60x90 cm 
szt. 1 

2. Tablica suchościeralna 

Rozmiar 200x150 

Kolor biały 

Właściwości powierzchni: suchościeralna, magnetyczna 

Rama lakierowana, tworzywo MDF lub aluminiowa. 

Gwarancja 10 lat na powierzchnię suchościeralną.  

Elementy do montażu ściennego + pisaki w 4 kolorach x 2.            

szt. 1 

 


