
HMM Techniki Alpinistyczne Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław ul. Stanisława 
Leszczyńskiego 4, lok 29, KRS 0000759023

Wrocław, dnia 14.02.2020 

Oferta  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni 
Ul. Nagietkowa 73 

Oferujemy montaż instalacji parku linowego stanowiących w całości „park linowy bez 
asekuracji”. 
Oferta dotyczy instalacji między drewnianymi palami (8 szt), oraz dwoma rosnącymi 
drzewami. 
Jest to obiekt zawierający 10 atrakcji według planu wrysowanego na mapie w 
załączniku. 
Park linowy w naszym standardzie jest zbudowany tak by osoba korzystająca mogła 

pokonać przeszkodę bez użycia zabezpieczenia w postaci środków ochrony 
indywidualnej. 

Przy łatwym dostępie konieczne będzie zastosowanie w zawiesiach pionowych linek 
PP zbrojonych. 

Obiekt jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i młodzieży pod opieką. 

Podtrzymujemy zastosowanie wielopłaszczyznowych podestów mocowanych 
taśmami poliestrowymi do słupów. 

Zastosowane słupy są umieszczone nietrwale w gruncie i wystają 5 mb ponad 
poziom ziemi, przed dostarczeniem na teren instalacji są nasycane do rdzenia 

bezpiecznym środkiem. 

Elementy atrakcji wykonane są w tej wersji z drewna  szlachetnego (robinia), podesty 
kompletne z drewna modrzewiowego 

Oferta obejmuje dodatkowo następujące elementy: 

1. Dostarczenie tablicy z regulaminem. 

2. Wykonanie  orientacyjnej dokumentacji po wykonawczej z mapką. 

3. Przeglądy okresowe, płatne 3 razy w roku. 



4. Projektu budowlanego (po podpisaniu umowy, spełnieniu jej warunków i 
dostarczeniu mapy do celów projektowych) 

adn.(3) W zależności od ilości wybudowanych atrakcji, w tym przypadku 
proponujemy przegląd eksploatacyjny  trzy razy w roku w cenie 3000 zł brutto.. 

Adn. (4) Projekt budowlany będzie przygotowany po związaniu się umową, 
spełnieniu jej warunków i dostarczeniu mapy do celów projektowych przez inwestora. 

Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy budowlane parku 
linowego.  

Na  materiały  stosowane do montażu dostarczamy odpowiednie dokumenty.   

Czas potrzebny do montażu na miejscu takiego obiektu to okres ok 20 dni  od 
momentu rozpoczęcia prac. 

Koszty: 

1. Słupy drewniane nasycone do rdzenia wraz z transportem na miejsce, koszt 4800 
x 8 = 38400 zł netto. 

2. Roboty ziemne z dostawą tłucznia związane z montażem słupów i odciągów w 
gruncie, koszt, 14000 zł netto. 

3. Montaż atrakcji  i podestów   według zestawienia, koszt 100000 zł netto.             

Łączny koszt instalacji (bez uwzględnienia przeglądów) to kwota  152 400 zł brutto. 

Uwaga: umieszczenie w kalendarzu terminu wykonania tej instalacji jest 
możliwe w dniu związania się umową. 

Ważność oferty 30 dni. 

Z poważaniem Henryk Nowacki 

Przykład atrakcji 

1. Siatka pionowa 
2. Zygzak ruchomy 
3. Platformy H 
4. Gąsienica 
5. U wielokrotne 
6. Trapezy szeregowe 
7. Strzemiona 
8. Drabinki obrotowe na krętlikach 
9. Lwie obręcze 
10. Iksy 
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