
  

 

FlowParks Sp. z o. o.  

ul. Organki 2 

31-990 Kraków 

NIP: 678 315 41 41  

 

Kontakt: 

projekty@flowparks.com 

kom.: +48 12 311 01 33 

 

 

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC 
www.FlowParks.com – Parkour i Street Workout Parki 

Informacje ogólne, konsultacje i projekty: info@flowparks.com 

 

 

KOSZTORYS 
 

Lp. Nazwa Ilość Ceny netto [zł] Ceny brutto [zł]

1 Komplet urządzeń 1 29 200,00 35 920,00 

2 Montaż z transportem - 6 200,00 7 630,00 

3 Tablica z regulaminem 1 1 200,00 1 480,00 

4 Przygotowanie i konsultacja projektu 1 1 380,00 1 700,00

 Suma: 37 980,00 46 720,00

1 Maty gumowe preforowane 149,64 m2 14 970,00 18 420,00

2 Naturalne zrębki drewna 149,64 m2 21 340,00 26 250,00

3 Płyty EPDM 149,64 m2 50 890,00 62 600,00

Nawierzchnie (opcjonalnie, do wyboru) 

 

 

Nazwa: 

Standard XL 

Data wystawienia oferty: 

2015-06-15 

Numer oferty: 

5ST_SW1 

Ważność oferty: 

30 dni 

Gwarancja: 

3 lata 
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SPECYFIKACJA STREET WORKOUT PARKU 

 

Wymagania dot. Urządzeń: 

Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki większą niż 3,1 mm. 

Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 26,9 mm na długości nie większej niż 1,4 m. 

Każda rura oraz profil stalowy muszą być galwanizowane oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy) 

lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble). 

Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi. 

Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej 

niż 10 mm. 

 

 

Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.  

Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. 

Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm. 

Każdy element i konstrukcja spawana musi być wykonana przez spawacza z minimum 5-letnim udokumentowanym 

doświadczeniem. 

Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu betonowego, 

sięgającego minimum 1 m pod poziom gruntu.  

Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%. 

Nie jest wymagana bezpieczna nawierzchnia. Dopuszcza się umiejscowienie urządzeń na podłożu naturalnym (trawa, 

piasek, żwir).  

 

Wymagania dot. Wykonawcy: 

Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe. 

Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej 

z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej 6 street workout lub 

parkour parków na kwotę powyżej 20 tys. zł brutto każdy, udokumentowane referencjami. Niedopuszczalne są referencje 

z realizacji skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp.  

Wykonawca musi posiadać pisemne potwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami użytkowników, zatwierdzone przez 

min. 3 zarejestrowane organizacje parkour lub street workout. 

 


