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CENNIK / Seria OFC

Nazwa urządzenia Pylon Biegacz Drabinka z drążkiem
(cena nie zawiera 

pylona) 

Ławka
(cena nie zawiera 

pylona)

Wyciskanie siedząc
(cena nie zawiera 

pylona)

Podciąg nóg
(cena nie zawiera 

pylona) 

Prasa nożna
(cena nie zawiera 

pylona)

Cena 890,00 zł 3 160,00 zł 690,00 zł 1 170,00 zł 2  850,00 zł 650,00 zł 2 750,00 zł

Nazwa urządzenia Prostownik pleców 
(cena nie zawiera 

pylona) 

Wioślarz Wyciąg górny
(cena nie zawiera 

pylona)

Tablica informacyjna Siedzisko ze stali 
nierdzewnej

Stopki ze stali nierdzewnej

1 sztuka 1 para

Cena 1 210,00 zł 3 880,00 zł 2 920,00 zł 650,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
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ZESTAWY 

Zestawy Drabinka z drążkiem + 
Podciąg nóg + Pylon

Ławka + Prostownik pleców + 
Pylon

Twister - wahadło Prasa nożna + Wioślarz + 
Pylon

Wyciąg górny + Wyciskanie 
siedząc + Pylon

Cena 2 210,00 zł 3 270,00 zł 2 950,00 zł 7 520,00 zł 6 660,00 zł

Uwagi do cennika

1. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23 % VAT.

2. Do cen Twistera, Wahadła i urządzeń wolno stojących nie trzeba doliczać ceny pylona. 

3. Ceny podane są w złotówkach. 

4. Do pylona mogą być zamontowane maksymalnie dwa urządzenia w dowolnej konfiguracji (innej niż przedstawione w zestawach powyżej)

5. Cena nie obejmuje transportu na miejsce montażu oraz instalacji wyrobów.

6. Cała zamawiana seria urządzeń malowana jest w dwóch standardowych kolorach: szarym i zielonym. Inne kolory są dodatkowo płatne 2% wartości urządzeń. 

7. Czas realizacji zamówień 6 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty zaliczki, lub podpisania umowy.

8. Ceny obowiązują od 01.10.2015 do 31.06.2016 r.
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Przykładowe zestawy urządzeń poniżej 14 000 Euro wraz z montażem i dostawą.

                    

Zestaw „DLA SENIORA”
Nazwa urządzenia Ilość sztuk
Pylon 1

1

1

Prasa nożna 1

Tw ister - Wahadło 1

1

Koła Tai Chi 1

Transport 1

Montaż 1

Razem netto

960,00 zł

Biegacz w olnostojący

Orbitrek w olnostojący

Wioślarz w olnostojący

22 950,00 zł

Stopki i siedziska ze stali 
nierdzew nej (opcjonalnie)

Zestaw FULL
Nazwa urządzenia Ilość sztuk
Pylon 5

Biegacz 1

Drabinka 1

Ław ka 1

Orbitrek 1

Podciąg nóg 1

Prasa nożna 1

Prostow nik pleców 1

Tablica informacyjna 1

Tw ister - Wahadło 1

Koła Tai Chi 1

Wioślarz 1

Wyciąg górny 1

Wyciskanie siedząc 1

Transport 1

Montaż 1

Razem netto 39 640,00 zł

Stopki i siedziska ze stali 
nierdzew nej (opcjonalnie) 1 400,00 zł

Zestaw MAXI 1 – 2 place
Nazwa urządzenia Ilość sztuk
Pylon 5

Biegacz 1

1

Drabinka 1

Ław ka 1

Orbitrek 1

1

Podciąg nóg 1

Prasa nożna 1

Prostow nik pleców 1

Tablica informacyjna 1

Tw ister - Wahadło 1

Wioślarz 1

Koła Tai Chi 1

1

Wyciąg górny 1

Wyciskanie siedząc 1

Transport 1

Montaż 1

Razem netto

Biegacz w olnostojący

Orbitrek w olnostojący

Wioślarz w olnostojący

51 350,00 zł

Stopki i siedziska ze stali 
nierdzew nej (opcjonalnie) 1 840,00 zł

Zestaw MINI
Nazwa urządzenia Ilość sztuk
Pylon 1

1

Drabinka 1

1

Podciąg nóg 1

Tw ister - Wahadło 1

Transport 1

Montaż 1

Razem netto

480,00 zł

Biegacz w olnostojący

Orbitrek w olnostojący

15 660,00 zł

Stopki i siedziska ze stali 
nierdzew nej (opcjonalnie)

Zestaw ŚREDNI
Nazwa urządzenia Ilość sztuk
Pylon 2

Orbitrek w olnostojący 1

Prasa nożna 1

Tw ister - Wahadło 1

Wioślarz w olnostojący 1

Wyciąg górny 1

Wyciskanie siedząc 1

Transport 1

Montaż 1

Razem netto 24 470,00 zł

Stopki i siedziska ze stali 
nierdzew nej (opcjonalnie) 1 160,00 zł
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Drogi  Zamawiający!

Planujesz zakup bezpiecznej i trwałej siłowni na świeżym powietrzu? Zastanawiasz się czym się kierować? Oto kilka punktów, które pomogą Ci wybrać solidne i bezpieczne 

urządzenia dla mieszkańców.

Siłownia zewnętrzna:

1. Posiada certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06, co pozwala na użytkowanie przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu 

zabaw.

2. Elementy narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania.

3. Odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinny być większe niż 23 cm  co zabezpiecza przed niebezpiecznym zakleszczeniem części 

ciała (bezpieczeństwo ćwiczących – w szczególności dzieci).

4. Zastosowanie ograniczników, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów wahających się powyżej 50 stopni zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom.

5. Zastosowanie amortyzatorów w celu zredukowania siły zderzeń elementów swobodnie opadających np. prasy nożne.

6. Urządzenia montowane do fundamentów minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

7. Urządzenia modułowe pozwalające na zastosowanie dowolnej konfiguracji dwóch różnych stanowisk do ćwiczeń po obu stronach słupa nośnego lub pylona.

8. Urządzenia produkowane na terenie Unii Europejskiej (w Polsce).

Siłownia plenerowa to obiekt na lata, dlatego warto zainwestować w solidnie wykonany sprzęt. Wspólnie zadbajmy o to, aby stworzyć bezpieczne miejsce aktywnego 

wypoczynku dla ludzi w każdym wieku.

Wymagaj od dostawcy spełnienia wszystkich ważnych wymogów jakie zawarłeś w zamówieniu. Zakupisz lepszy produkt. 
Wyrok KIO/UZP 297/10 dnia 30 marca 2010 r.

"Wskazanie wymogu dotyczącego przedmiotu zamówienia trudnego, nawet niemożliwego do spełnienia przez wykonawcę, nie stanowi sam w sobie dostatecznej podstawy do 
uznania, że przedmiot zamówienia narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia w sposób 
zapewniający uzyskanie oczekiwanego efektu, gdyż ustawodawca pozostawił zamawiającemu możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego 

zobiektywizowany interes". 
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