
Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pt.
„Adaptacja  pomieszczeń parteru byłego Gimnazjum (dawne pomieszczenia
szkoły) na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju

(zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń)”

I. Przedmiot zamówienia:

1) Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

39162100-6 – pomoce dydaktyczne

39290000-1 – wyposażenie różne

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie nie jest podzielone na części i obejmuje:

Dostawę,  montaż i  uruchomienie  wyposażenia sali  sensorycznej  wraz z elementami sali
doświadczania świata.

3) Pod pojęciem:

 DOSTAWA Zamawiający rozumie zakup, dowóz, wniesienie przedmiotu zamówie-
nia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego,

 MONTAŻ Zamawiający rozumie stałe umieszczenie i ewentualne podłączenie do in-
stalacji eklektycznej i/lub wodno-kanalizacyjnej w miejscu wyznaczonym przez Za-
mawiającego,

 URUCHOMIENIE Zamawiający rozumie rozruch urządzenia podłączonego do me-
diów  wraz z ewentualnym wykonaniem regulacji, wypoziomowania i sprawdzenia
układów.

Wykonawca powinien zapewnić  sprzęt oraz personel niezbędny do wykonania dostawy,
montażu i uruchomienia.

Zamówienie obejmuje zakup pierwszego wyposażenia w celu adaptacji pomieszczeń parteru

byłego  Gimnazjum na  potrzeby  Środowiskowego  Domu Samopomocy  w Lądku-Zdroju

przy ul. Zamenhofa 2



 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie:

Lp. Nazwa przed-
miotu zamówie-
nia

Opis przedmiotu zamówienia Ilość przed-
miotu zamó-

wienia
( w szt. )

Uwagi

1. Deskorolka 
terapeutyczna

Wym.: dł. 50 cm, szer. 30 cm, wys. ok.8 
cm

1

2. Koc 
obciążeniowy

Wym. szer. 100 cm dł. 150 cm
wypełnienie: granulat szklany

1

3. Sakwa Wym.: podstawa: 95 cm, wys. 65 cm, 
wypełnienie 400 l, granulat styropianowy

2

4. Materac 
składany

Wym.: dł. 200 cm, szer. 100 cm, gr. 5 cm
obicie: poroflex (skaj)
wypełnienie: pianka

2

5. Trampolina
składana

Średnica: 100 cm, wysokość ok. 22 cm, 
ilość nóg – 6, ilość sprężyn ok. 30
Stelaż wykonany ze stali ocynkowanej i 
polakierowanej, a nóżki w miejscu kon-
taktu z podłożem – gumowe nakładki

1

6. Deska do ćwi-
czeń 
równoważnych

Wym.: wys. ok.13 cm, szer. ok.48 cm, 
dł. ok. 118 cm

1

7. Beret senso-
ryczny

Wym.: średnica 32 cm
Specjalne gumowe wypustki z obu stron 
krótsze i dłuższe

2

8. Wielofunkcyjna
piłka gumowa

Średnica ok. 20 cm
Materiał: PCV

4

9. Beczka 
terapeutyczna

Średnica zewn. 60cm
średnica wewn. 42cm, dł. 60cm
wypełnienie – pianka, obicie - skaj

1

10. Wałek 
sensoryczny

Dł. - 15 cm
Specjalne gumowe wypustki 

2

11. Drabinka 
pojedyncza

Wym. : wys.150 cm, szer. 90 cm
Boki drabinek wykonane są z drewna 
iglastego sosnowego lakierowanego 3-
krotnie, a szczeble ze specjalnej sklejki 
równoległowarstwowej 40x30mm ( bar-
dzo wytrzymałe, do 200kg)

1

12. Materac z gra-
nulatem

Wym.: dł. 200 cm, szer. 120 cm, wys. 20 
cm
wypełnienie: granulat, obicie: skaj

1

13. Wiszący kokon,
fotel, bujak 
XXL

Wym.: wielkość siedziska ok. 80 cm, 
wys. 150 cm, wypełnienie poduchy: gra-
nulat piankowy

1

14. Dyski 
fakturowe - ze-
staw

Dysk śr. 27 cm – 10 szt.,
Dysk śr. 11 cm – 10 szt.,
opaska na oczy – 1 szt.

1

15. Ścieżka fakturo-
wa - sensorycz-
na

Wymiary pojedynczej tafli: 45 x 35 cm 
(wykonane ze sklejki o grubości 10 mm )
Ścieżka powinna składać się z następują-
cych tafli:

1



1.półkule drewniane wysokie
2.półkule drewniane płaskie
3.ostra trawka
4.włochata wykładzina
5.wykładzina z rowkami
6.miękka, pluszowa wykładzina

16. Szczotka do 
masażu 
Wilbarger

Dwustronna posiada nylonową miękką 
szczecinę i polietylenową gąbkę
- wymiary: 8cm x 5cm x 4 cm

10

17. Makaron 
sensoryczny

Makarony wykonane są z bardzo wytrzy-
małej pianki
Średnica - 70mm, długość - 1,60m 

10

18. Taśmy rehabili-
tacyjne - zestaw Skład:100% naturalny lateks

Poziomy oporu:

•żółty- 4,5-7 kg
•czerwony- 9-15.5 kg
•niebieski 13,5-20 kg
•zielony 18-27 kg
•czarny 22,5-31,5 kg

1

19. Hamak 
terapeutyczny

Dane techniczne:
– wymiary: 65cm x 120 cm (powierzchnia 
do leżenia) + trójkąty z bawełny;
– materiał: bawełna w połączeniu z lycrą

1

20. Deska rotacyjna Dane techniczne:
średnica podstawy – 50 cm; średnica siedzi-
ska – 50 cm; wysokość – 20cm

1

21. Lina do przecią-
gania

Grubość liny 12mm, długość 3 m 3

22. Lina do przecią-
gania

Grubość liny 12mm, długość 5 m 2

23. Półkula senso-
ryczna

Antypoślizgowa, półkula o 16 cm średnicy 6

24. Baldachim 
światłowodowy

Baldachim w kształcie koła o średnicy 
55cm, 100 światłowodów o długości 
150cm.
Generator LED RGB sterowany pilotem 
radiowym, ze zmianą barw oraz sprzężo-
ne z nim włókna światłowodowe. Są to 
włókna w przezroczystej koszulce PVC 
odporne na zginanie oraz uszkodzenia 
mechaniczne jak również bezpieczne.

Zakończenia włókien zamknięte i za-
okrąglone

1



1. Zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, 
nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, musi posiadać atesty i certyfikaty zgodności z
wymaganiami UE, wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne 
certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi 
norm określonych obowiązującym prawem.

2. Zamówienie obejmuje transport Wykonawcy.

3. Wykonawca dostarczony towar, ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiające-
go.

4. Podłączenie  lub instalację wyposażenia i sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we 
wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego zamontowanego wy-
posażenia i sprzętu.

5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby 
możliwa była ich identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.

6. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 2- letniej gwarancji, świadczonej na miej-
scu u Zamawiającego z czasem reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Okres gwa-
rancji i rękojmi liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówie-
nia.

7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika.


