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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr RR/8/AS.PSONI/2019 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
dotyczy: zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych przeznaczonych na plac zabaw  

w okolicy siedziby PSONI Koło w Iławie - 
w ramach projektu pn. „Akademia samodzielności” 

SPRZĘT SPECJALISTYCZNY 

L.p. Nazwa Opis i wymagane parametry 
Jednostka 

miary Liczba 
Przykładowa 

fotografia 

1 Karuzela integracyjna 

Minimalne cechy urządzenia: 
- urządzenie zabawowe przeznaczone na 
integracyjne place zabaw - zarówno dla dzieci 
niepełnosprawnych, jak i swobodnie 
poruszających się 
- platforma/siedziska wykonane z kolorowego 
tworzywa HPL najwyższej jakości, całkowicie 
odpornego na wilgoć i UV 
-  uchwyty/poręcze wykonane z stali nierdzewnej, 
całkowicie odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych  
- karuzela skonstruowana tak, aby w bezpieczny 
sposób na platformę mogła wjechać osoba 
poruszająca się na wózku inwalidzkim  
- dodatkowo wyposażona w ławeczki dla dzieci 
poruszających się samodzielnie 
- poruszana siłą mięśni (ruch obrotowy) 
- posiada wszystkie wymagane atesty/normy 
bezpieczeństwa 
 
Wymiary (lub zbliżone): 
Maksymalna wysokość upadku: 0.6 m  
Wysokość całkowita urządzenia: 0.6 m 
Szerokość urządzenia: 1.72 m  
Długość urządzenia: 1.72 m 
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.72 m 

Szt. 1 

 

2 Huśtawka wahadłowa 

Minimalne cechy urządzenia: 
- urządzenie zabawowe składające się z ramy, 
zawiesia, siedziska („deseczki”), dla min. jednej 
osoby, max 2-osób (tj. pojedyncze lub 
podwójne), przeznaczone dla dzieci w wieku 3-
12 lat 
- solidna konstrukcja ramy: z drewna klejonego 
lub/i stali ocynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo (ewentualnie w całości wykonana ze 
stali) 
- zawiesie ze stali nierdzewnej, łożyskowane 
gwarantujące bezgłośną pracę urządzenia  
- siedzisko typu „deseczka” z materiału 
najwyższej jakości, odpornego na działanie 
warunków atmosferycznych 
- posiada wszystkie wymagane atesty/normy 
bezpieczeństwa 

Szt. 1 

 

Urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw  
i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
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