
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
 

Wykaz sprzętu sportowego i wyposaŜenia boisk, jakimi będzie dysponował Zamawiający w 2009 r.,  
na potrzeby realizacji imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu  

„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” 
 

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 
sprzętu 

Opis sprzętu 

1.  piłka do gry w piłkę 
koszykową 

220 szt. − Piłka koszowa wykonana z gumy o niskiej ścieralności, o chropowatej powierzchni (warstwa zewnętrzna powinna 
gwarantować kontrolę i chwyt). 

− Przeznaczona zarówno do treningu jak i do gry rekreacyjnej - na obiektach otwartych. 
− Rozmiar 7 i rozmiar 5 (po 110 szt.).  
− Deklaracja zgodności o spełnianiu normy FIBA. 

2.  piłka do gry w piłkę 
siatkową 

152 szt. − Piłka do siatkówki powinna składać się z powłoki wykonanej z miękkiej skóry naturalnej lub syntetycznej, wewnątrz 
której znajduje się dętka gumowa lub z podobnego materiału. 

− Obwód piłki wynosi od 65-67 cm.  
− CięŜar piłki: 260-280 g.  
− Przeznaczona zarówno do treningu jak i do gry rekreacyjnej - na obiektach otwartych. 
− Rozmiar 4 (72 szt.) oraz 5 (70 szt.).  
− Piłka powinna być miękka i przyjemna w dotyku (efekt gąbki). 
− Deklaracja zgodności o spełnieniu normy FIVB. 

3.  piłka do gry w piłkę 
ręczną 

110 szt. − Piłka do piłki ręcznej powinna mieć powłokę skórzaną lub ze sztucznego tworzywa, powinna być wykonana z bardzo 
trwałego materiału.  

− Piłka powinna doskonale trzymać się dłoni.  
− Obwód piłki wynosi od 58-60 cm.  
− CięŜar piłki: 425-475 g.  
− Przeznaczona zarówno do treningu jak i do gry rekreacyjnej - na obiektach otwartych.  
− Rozmiar: 3 (80 szt.) i 2 (30 szt.).  
− Deklaracja zgodności o spełnianiu normy IHF. 

4.  pika o gry w piłkę noŜną 155 szt. − Piłka do piłki noŜnej powinna mieć miękka powłokę zewnętrzną i odporną na ścieranie.  
− Przeznaczona zarówno do treningu jak i do gry rekreacyjnej - na obiektach otwartych o nawierzchniach 

poliuretanowych i sztucznej trawie. 
− Rozmiar: 5 (125 szt.) oraz 4 (30 szt.). 
− Deklaracja zgodności o spełnieniu normy FIFA. 



 
 
 
 
 
 
5.  zestaw do gry w unihokeja 16 kpl. − Zestaw składa się z: dwóch bramek, 16 kijów, 16 piłek. 

− Piłka do unihokeja, plastikowa.  
− Składana, łatwa w transporcie bramka z rury stalowej moŜliwa do uŜytku na obiektach zewnętrznych. 
− Kij o średnicy 25 mm, długość 80 cm, rura wykonana z poliwęglanu, łopatka wykonana z polietylenu lub podobne. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

6.  zestaw do gry w 
badmintona 

40 kpl. − Wykonanie: aluminium i stal. 
− Długość całej rakiety (z główką): ok. 66 cm 
− Długość główki: ok. 25 cm. 
− Szerokość główki: ok. 22 cm. 
− Klasyczna głowica. 
− Waga: do 110 g. 
− Zestaw składa się z 2 rakietek, 3 lotek, pokrowca (na dwie rakietki). 
− Lotki wykonane z PVC i korka lub kauczuku.  
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

7.  pachołek treningowy 116 szt. − Pachołki treningowe w dwóch róŜnych kolorach. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B. 

8.  trampolina składana 75 szt. − Trampolina do skakania składana. 
− Średnica ok. 100 cm. 
− Wysokość ok. 30 cm. 
− Nośność 100 kg. 
− Ochronna poduszka na obwodzie. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

9.  hula hop 180 szt. − Hula Hop wykonane z tworzywa sztucznego, do ćwiczeń fitness oraz do zabaw.  
− Rozmiar: duŜy (90 cm średnicy) i mały (70 cm średnicy). 
− 90 szt. duŜy rozmiar, 90 szt. mały rozmiar. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

10.  Skakanka 155 szt. − Wykonanie: sznurek bawełniany i drewniane rączki.  
− Przeznaczenie: do zabawy, do szkół, na treningi. 
− MoŜliwość regulacji długości. 
− Długość całej skakanki między 280-300 cm. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

11.  wózek na piłki zamykany 9 szt. − Konstrukcja wykonana z rurek stalowych lakierowanych proszkowo, wyposaŜony w 4 obrotowe kółka. Wymiary nie 
mniej niŜ: 1000x700x700 mm. 

− Wózek ma być zamykany na klucz. 
12.  pompka do pompowania 26 szt. − Pompka do róŜnych piłek z węŜykiem i zapasowymi igłami (2-3 igły w komplecie). 



 
 
 
 
 
 

piłek 
13.  kompresor do 

pompowania piłek 
1 szt. − Kompresor z reduktorem oraz wskaźnikiem pompowania piłek ciśnienia. 

− SłuŜy do pompowania piłek, materacy oraz innego sprzętu. 
− W zestawie końcówki - do piłek, materacy oraz zabawek plaŜowych. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B. 

14.  kamizelka treningowa 270 szt. − Kamizelki (znaczniki) treningowe wykonane z siatki. 
− Rozmiar: M (100 szt.), L (100 szt.), XL (70 szt.). 
− Kolory: 3 rodzaje kolorów z wymienionych (czerwony, pomarańczowy, Ŝółty, zielony lub niebieski). 

15.  starter do biegów 8 szt. − Blok startowy stalowy, szkolno-treningowy, słuŜy jako oparcie stóp przy starcie do biegów krótkodystansowych. 
− Urządzenie mocowane jest do bieŜni za pomocą szpilek lub podobne.  
− Blok długości ok. 70 cm, osiada skokową regulację rozstawu płytek oparcia stóp co 3,0 cm. 
− Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi.  
− Płytki oparcia stóp posiadają czterostopniową regulację kąta pochylenia, pokryte są specjalnym materiałem 

antypoślizgowym.  
− Do stosowania na obiektach zewnętrznych.  
− W zestawie powinny być wszystkie elementu umoŜliwiające przymocowanie starterów do bieŜni (np. szpilki lub 

podobne).  
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

16.  pałeczki Sztafetowe 20 szt. − Pałeczki sztafetowe róŜnokolorowe. Pałeczki wykonane z cienkościennej rurki aluminiowej, malowane farbami 
proszkowymi o wysokiej trwałości. 

− Do stosowania na obiektach zewnętrznych. 
17.  zestaw do gry w tenisa 

ziemnego 
7 kpl. − Aluminiowe rakiety przeznaczone dla dzieci i młodzieŜy. 

− Zestaw składa się z: dwóch rakiet z pokrowcami oraz 4 piłek tenisowych przeznaczonych do gry na otwartych 
obiektach. 

− Długość całej rakiety: ok. 70 cm. 
− Głowica ok. 68 cm2. 
− Deklaracja zgodności: PN-ISO_11416:1999. 

18.  piłka rehabilitacyjna 
skacząca 

5 szt. − Gumowe piłki z uchwytem o średnicy 50 cm i 60 cm. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

19.  piłka rehabilitacyjna z 
kolcami 

10 szt. − Piłki gumowe z wypustkami umoŜliwiające ćwiczenia pobudzające zmysł dotyku - średnicy 65 cm 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

20.  piłka Fasolka 5 szt. − Gumowe piłki o wymiarze 55cm x 90cm o kształcie fasolki. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

21.  guma Tera-Band 20 szt. − Gumy rozciągające o dł. 1,5 m. 



 
 
 
 
 
 

− 10 szt. w kolorze Ŝółtym i 10 szt. czerwonych lub w innych kolorach. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

22.  materac rehabilitacyjny 
składany 

10 szt. − Materac gimnastyczny z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub podobnej. 
− Pokrowiec materaca wykonany z wytrzymałych materiałów. 
− Grubość ok. 5 cm. 
− Materac powinien posiadać odpowietrzenia i uchwyty do transportu.  
− Wymiar po rozłoŜeniu ok. szer. 90 cm, dł. 180 cm. 
− Deklaracja zgodności: PN EN12503-1:2004. 

23.  zestaw do gry w Bocce 4 kpl. − W jednym zestawie: 8 kul drewnianych średnica 80 mm, lakierowanych w czterech kolorach, plus mniejsza kula będąca 
celem do rzutu. 

− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 
24.  step do aerobiku 126 szt. − Stepy wykorzystywane do treningu aerobowego. 

− 3 poziomy regulacji wysokości. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

25.  piłka do aerobiku 40 szt. − Gumowa o średnicy 55 cm. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

26.  karimata 135 szt. − Karimata zbudowana z lekkiej pianki polietylenowej. 
− Karimata do ćwiczeń fitness. 
− Wymiary karimaty: ok. 50 x 180 x 1 cm 

Waga: do 300 g 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

27.  słupy do siatki do gry w 
piłkę siatkową 

6 kpl. − W skład kompletu wchodzą: dwa słupki, urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby 
trapezowej i haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwległych słupku (przesuwne). PowyŜsze 
rozwiązanie daje moŜliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem (uniwersalne 
wykorzystanie zestawu siatkówka, tenis, badminton). Dodatkowo: osłona słupków, pokrywa tulei, tuleja słupka do 
siatkówki. 

− Do stosowania na boiskach zewnętrznych. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B – PN EN 1271:2006. 

28.  siatka do gry w piłkę 
siatkową 

9 szt. − Materiał: polipropylen. 
− Rozmiar oczka: 100 mm (bok). 
− Kształt oczka: kwadrat. 
− Średnica sznurka: ok. 4,5 mm. 
− Taśma z PCV o wymiarze nie większym niŜ 100 mm. 
− Naciąg metalowy o średnicy ok. 4 mm. 
− W zestawie dwie kieszenie i dwie atenki wykonane z włoka szklanego (bądź podobnego materiału) oraz linki 



 
 
 
 
 
 

umoŜliwiające zawieszenie siatki. 
− Kolor siatki: czarny. 
− Do stosowania na boiskach zewnętrznych. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B – PN EN 1271:2006. 

29.  siatka bramki do gry w 
piłkę ręczną 

8 par − Siatka do piłki ręcznej z łapaczem.  
− Grubość sznurka ok. 3,5 mm. 
− Komplet zawiera dwie siatki. 
− Do stosowania na boiskach zewnętrznych. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B – PN EN 748:2006. 

30.  siatka do bramki do gry w 
piłkę noŜną 

10 szt. − Siatka do bramki do piłki noŜnej z łapaczem.  
− Grubość sznurka ok. 3,5 mm. 
− Do stosowania na boiskach zewnętrznych. 
− Do bramki o wymiarach 3m x 2m. 
− Siatki powinny pasować do bramek do piłki noŜnej z pkt. 5 (punkt niŜej) niniejszego opracowania. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B – PN EN 748:2006. 

31.  bramki do piłki noŜnej 10 szt. − Przenośna bramka do piłki noŜnej o wymiarach 3m x 2m. 
− Przeznaczona zarówno do treningu jak i do gry rekreacyjnej - na obiektach otwartych. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B – PN EN 748:2006. 

32.  siatka do gry w tenisa 
ziemnego 

2 szt. − Siatka do tenisa czarna, grubość sznurka ok. 2 mm. 
− Materiał: polipropylen (lub podobny).  
− Taśma: poliester. 
− Naciąg metalowy.  
− Do stosowania na obiektach zewnętrznych, wytrzymała. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B – PN EN 1510:2006. 

33.  słupy do siatki w tenisa 
ziemnego 

2 kpl. − Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podłoŜu kortu.  
− Słupki wyposaŜone są w urządzenie naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego.  
− Haki zaczepowe na przeciwległym słupku. 
− Komplet zawiera: dwa słupy. 
− Certyfikat bezpieczeństwa B – PN EN 1510:2006. 

34.  płotek 80 szt. − Płotek lekkoatletyczny aluminiowo-stalowy gięty.  
− Płotek przeznaczony jest dla młodzieŜy szkolnej.  
− Stalowa podstawa (waga ok. 4,5 kg), wykonana z rur giętych po kątem 90 stopni i połączonych poprzeczką. W 

podstawach płotka umieszczone są stalowe obciąŜniki, które pozwalają na bezpieczny powrót płotka do pozycji 
pionowej po jego odchyleniu. 

− Aluminiowe rury teleskopowe z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości. Estetyczne i trwałe wykończenie poprzez 



 
 
 
 
 
 

malowanie farbami proszkowymi.  
− Do stosowania na obiektach zewnętrznych. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

35.  stojaki do badmintona 
przestawne 

1 para − Wykonane ze stali, słupki cynkowane galwanicznie, moŜna je ustawić w dowolnym miejscu.  
− Wysokość słupka jest regulowana za pomocą wykręcanej stopki.  
− Posiadają kółka umoŜliwiające transport.  
− WyposaŜone w przeciwwagi o masie ok. 30 kg. 
− Komplet zawiera dwa słupki, do których moŜna zawiesić siatkę oraz siatkę. 
− Bardzo dobrze wykonana i wytrzymała siatka do badmintona. Posiada taśmy na krawędziach oraz linki mocujące. 

Wymiary: ok. 6,1 m x 0,76 m. Kolor siatki: zielony  
− Przeznaczona zarówno do treningu jak i do gry rekreacyjnej - na obiektach otwartych. 
− Deklaracja zgodności potwierdzająca bezpieczeństwo uŜywania sprzętu przez dzieci i młodzieŜ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Sprzęt sportowy z podziałem na lokalizacje 
 

Rodzaj sprzętu Część I 
ZS Rokietnica 

Część II 
ZS Rokietnica 

Część III 
ZS Rokietnica 

Część IV 
ZS Mosina 

Część V 
SOSW Mosina 

Część VI 
 

Część VII 
ZS Bolechowo 

Część VIII 
DD Kórnik 

Część IX 
OWR 

Kobylnica 
piłka do gry w piłkę koszykową 40 szt. 20 szt. 20 szt. 50 szt. 20 szt. 20 szt. 30 szt. 40 szt.  
piłka do gry w piłkę siatkową 30 szt. 20 szt. 22 szt. 30 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 20 szt.  
słupy do siatki do gry w piłkę 
siatkową 

1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.   1 kpl. 1 kpl.  

siatka do gry w piłkę siatkową 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.   2 szt. 1 szt.  
piłka do gry w piłkę ręczną 30 szt.   20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt.  
siatka do gry w piłkę ręczną 1   2 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 2 kpl. 2 kpl.  
zestaw do gry w unihokeja 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 
zestaw do gry w badmintona 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 
stojaki do badmintona przestawne     1 1    
piłka do gry w piłkę noŜną 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 15 szt. 
siatka do bramki do gry w piłkę 
noŜną 

 4 szt. 1 szt.     4 szt. 1 szt. 

bramka do gry w piłkę noŜną  2 szt. 2 szt.     2 szt. 4 szt. 
pachołek treningowy 18 szt. 9 szt. 10 szt. 23 szt. 8 szt. 8 szt. 16 szt. 16 szt. 16 szt. 
trampolina składana 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 5 szt. 
hula hop 20 szt. 20 szt. 20 szt. 40 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 
skakanka 20 szt. 20 szt. 20 szt. 35 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt.  
step do aerobiku 15 szt. 15 szt. 15 szt. 21 szt. 15 szt. 15 szt. 15 szt. 15 szt. 15 szt. 
piłka do aerobiku       40 szt.   
karimata 15 szt. 15 szt. 15 szt. 30 szt. 15 szt. 15 szt. 15 szt. 15 szt. 15 szt. 
wózek na piłki 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 
pompki do pompowania piłek 3 szt. 3 szt. 3 szt. 5 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 
kompresor do pompowania piłek 1 szt.         
kamizelka treningowa 30 szt. 30 szt. 30 szt. 60 szt. 30 szt. 30 szt. 30 szt. 30 szt. 30 szt. 
starter do biegów    4 szt.   4 szt.   
płotek    40 szt.   40 szt.   
pałeczka sztafetowa    10 szt.   10 szt.   
zestaw do gry w tenisa ziemnego    3 kpl.   4 kpl   
Siatka do gry w tenisa ziemnego    1 szt.   1 szt.   
słupy do siatki do tenisa ziemnego    1 kpl.   1 kpl.   
piłka rehabilitacyjna skacząca     5 szt. 5 szt.    
piłka rehabilitacyjna z kolcami     10 szt. 10 szt.    
piłka Fasolka     5 szt. 5 szt.    



 
 
 
 
 
 
guma Tera-Band     20 szt. 20 szt.    
materace rehabilitacyjne składane     10 szt. 10 szt.    
zestaw do gry w Bocce     4 szt. 4 szt.    

 


