
Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty 

 

ZADANIE 3 

 

1. Kompresor uniwersalny  

Wielofunkcyjność - połączenie kompresora i pompy pozwala na pompowanie szerokiego 

wachlarza produktów - od opon samochodowych po piłki plażowe i materace. 

Łatwość użycia - poziom ciśnienia można obserwować na bieżąco dzięki czytelnemu 

wskaźnikowi 

Mobilność - możliwość podłączenia zarówno na gniazdka 230V, jak i samochodowego 

zapewnia dostęp do kompresora m.in. podczas kempingu. Jego przenoszenie ułatwia 

dodatkowo wygodna rączka. 

Parametry: 

maksymalne ciśnienie 160 PSI / 11,03 BAR 

napięcie znamionowe: 12 V 

wbudowana bateria: 3,2 Ah 

maksymalne natężenie prądu: 10 A 

możliwość podłączenia zarówno do gniazdka 230V, jak i samochodowego 

przeznaczony do pompowania piłek, materacy, dętek, opon samochodowych 

 

2. Gwizdek plastikowy ze sznurkiem - komplet 12 sztuk  

Plastikowy gwizdek sportowy na sznurku. Zapewnia dobrą słyszalność na otwartych 

obiektach sportowych. 

Dane techniczne:  

materiał: plastik 

w komplecie: gwizdek, sznureczek  

cena za 12 sztuk 

3. Taśma miernicza 30m Meteor  

http://www.sport-shop.pl/tasma-miernicza-30m-meteor-p-17163.html


Taśma miernicza do wykonywania pomiarów wykonana z włókna szklanego z gumowym 

wykończeniem. Po rozwinięciu istnieje możliwość szybkiego zwinięcia taśmy dzięki 

składanej korbce. 

Dane techniczne: 

taśma z włókna szklanego 

obudowa z tworzywa sztucznego 

składana korbka do szybkiego zwijania 

długość taśmy: 30m 

szerokość taśmy: 13mm 

 

4. Szarfa do ćwiczeń.  

Przeznaczona do szkół oraz na treningi. po 10 sztuk czerwone, niebieskie, żółte, zielone 

Dane techniczne: 

długość: 2x60 cm 

szerokość: 4 cm 

materiał: taśma rypsowa 

 

5. Znacznik piłkarski   po 10 sztuk żółte, zielone, niebieskie, czerwone rozmiary różne  

Niezastąpiony podczas treningu piłkarskiego lub innej dyscypliny drużynowej jest pewien 

mały, lekki, niepozorny produkt. 

To właśnie dzięki tej specjalnej koszulce nałożonej na górę stroju wybrany zawodnik będzie 

doskonale widoczny dla pozostałych piłkarzy, pełniąc w ten sposób jasno określoną funkcję. 

Co jednak najistotniejsze, znacznik nie może ograniczać ruchów - ma być wsparciem, a nie 

utrudnieniem. Dlatego też występuje w kilku rozmiarach, więc bez problemu znajdziesz ten, 

którego szukasz! Do tego miękki, delikatny dla skóry poliester zapobiega powstawaniu otarć, 

tak typowych podczas intensywnego wysiłku. 

Tylko wygoda, widoczność i swoboda ruchów. Na 100%! 

Dane produktu: 

100% poliester 

Rozmiary:  



M - 60x50 cm  

L - 68x50 cm  

6. Siatka na piłki z uchwytami.  

Przeznaczona jest do przenoszenie lub przechowywanie piłek - 5 sztuk  

Dane techniczne: 

pojemność: 10 piłek 

materiał: polipropylen 

 

7. Zestaw siatek 3w1 siatkówka, badminton, tenis  

Najważniejsze cechy: 

Trzy sporty (siatkówka, badminton i tenis) w jednym zestawie 

Szybkie ustawianie za pomocą bezśrubowego systemu łączenia 

Łatwe i praktyczne pudełko transportowe 

Teleskopowe słupki składające się z 4 segmentów o różnych wysokościach 

Elastyczny materiał do idealnego napięcia siatki 

Stabilna podstawa wzmocniona trzema kotwami gruntowymi 

Wszechstronność zastosowania 

Szerokości: 2,50 m - 3,20 m 

Wysokości: 1,02 m / 1,55 m / 2,24 m 

Zestaw zawiera: 

1 x podstawa 

1 x siatka do piłki siatkowej 

1 x siatka do badmintona 

1 x siatka do tenisa 

2 x teleskopowe słupki 

3 x kotwice 

 



8. Pachołki  

Pachołki wykonane z PVC o solidnej podstawie, przeznaczone do różnego rodzaju 

oznaczenia terenu w grach, zabawach czy ćwiczeniach i treningach. 

W zestawie: 

50 sztuk pachołków w kolorach po 10 sztuk:  

pomarańczowy 

żółty 

czerwony 

biały 

niebieski 

Dane techniczne: 

Materiał : PVC 

Wysokość : 6cm 

Średnica podstawy : 19cm 

 

9. Stoper elektroniczny  czasowy   

Stoper posiada możliwość zapamiętywania 30 międzyczasów. Idealny do szkół i na treningi. 

Funkcje: 

stoper może mierzyć do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy 

pomiar czasu pośredniego / międzyczasu 

duży wyświetlacz o trzech wierszach, który pokazuje: Całkowity czas, który upłynął, czas 

pośredni lub międzyczas są wyświetlane jednocześnie w innym wierszu mogą zostać 

mierzone niezależnie od siebie 

funkcja pamięci: W pamięci można zapisać do 60 pomiarów. Można wywoływać najszybszy, 

najwolniejszy oraz średni międzyczas 

wyświetlacz godziny / kalendarza: Gdy stoper nie jest używany mogą być wyświetlane 

następujące pozycje: rok, miesiąc, dzień, tydzień, godzina, minuty i sekundy 

tryb godzinny: wyświetlanie 12 / 24 godzinowe 

funkcja odliczania i zliczania czasu 

http://www.sport-shop.pl/stoper-elektroniczny-meteor-30-czasowy-p-10139.html


tryb trenera rytmu: Wartość trenera rytmu może być ustawiona w przedziale od 10 do 320 

zliczeń na minutę  

 

10. Zestaw do gry w bule w drewnianej walizce  

Parametry: 

8 stalowych chromowanych kul o wadze 640g i średnicy 73 mm 

kule w 4 wzorach 

1 drewniana kula o średnicy ok. 30 mm 

sznurek do odmierzania odległości 

instrukcja i zasady gry w języku polskim 

całość zamknięta w poręcznej i eleganckiej drewnianej walizce 

11. Regulowany płotek  

Regulowany płotek pozwala na wykonywanie ćwiczeń progresywno-regresyjnych, oferując 

wiele konfiguracji treningu oraz sprawiając, że nadaje się on zarówno do treningu szybkości 

jak i dokładności. 

Montaż nie jest konieczny - jeśli chodzi o zmianę wysokości płotka, wystarczy go obrócić, 

aby dostosować go do wymaganego poziomu. 

Regulowane opcje wysokości (15-30mm) pozwalają na szybkie zmianę odpowiednią do 

różnych poziomów sprawności fitness. 

Lekka konstrukcja dla łatwego przechowywania i transportu. 

12. Pałeczki sztafetowe grube plastikowe 6 szt.  

Kolorowe pałeczki dzięki wyprodukowaniu z wysokiej jakości tworzywa sztucznego są 

niezwykle lekkie, komfortowo leżą w dłoni, nie ślizgają się. A biegi sztafetowe urozmaicą 

lekcje wychowania fizycznego i pomogą zaszczepić w uczniach miłość do sportu! 

Parametry: 

przeznaczenie: do biegów sztafetowych 

pałeczki pakowane są w komplety po 6 sztuk 

długość: 30cm 

średnica: 4cm 

materiał: tworzywo sztuczne 

kolory: mix kolor 


