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DAT-2601-21/19   
     Jelenia Góra 13.03.2019r. 
 
 

     ZAPROSZENIE    
 
 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty  
cenowej na:  
Dostawa sprzętu sportowego dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze  

 
Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu oferty. Jako podstawę wyceny należy przyjąć 
poniższy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Kijki nordic walking  -  30 kompletów (2 sztuki w komplecie) 

 
Kijki nordic walking gabel stride vario s 9,6 czerwone 

Kijki segmentowe, z odpinaną rękawiczką z wygodnym systemem NCS, który umożliwia szybkie 
odłożenie kijów bez konieczności ściągania pasków. Profilowany, wentylowany gumowy uchwyt. 
Widiowa końcówka zapewnia wysoką trwałość. Odblaskowe elementy podnoszące bezpieczeństwo 
podczas marszu. 

W skład zestawu wchodzą: 

� kij nordic walking szt. 2 
� stopki (osłony grotu) szt. 2 
� talerzyki szt. 2 

Specyfikacja: 

• waga: 196 g /szt. 
• długość: 77-130 cm 
• średnica: 16/14 mm 
• materiał: Aluminum 7075 F56 
• uchwyt: Dual Tech 01/25 
• pasek: NCS Comfort 02/36 NCS 
• końcówka: Carbide 05/50 

 
 

2. Worek transportowy 81 L 40x40x80– 2 sztuki 
 

Worek do przechowywania i transportu dużej ilości sprzętu, o pojemności 81 L, wykonany                         
z materiału plandekowego – wytrzymałego i odpornego. Do worka zamontowane  dwa pasy nośne, 
które pozwalają założyć go jak plecak. Worek zamykany klasycznie – sznureczkiem ze stoperem.  
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3. Przenośny zestaw nagłośnieniowy Port 15 VHF-BT – 1 kpl 

Podstawowe informacje: 
• przenośna wieża PA z 38cm (15") subwooferem i o mocy 450W-RMS  
• do karaoke, imprez muzycznych itp.  
• wbudowany interfejs bluetooth - umożliwia odtwarzanie plików ze smartphonów, tabletów             

i innych urządzeń z bluetooth  
• wejście AUX- umożliwia podłączenie zewnętrznych źródeł audio takich jak: odtwarzacze 

CD lub komputer  
• port SD i USB kompatybilne z plikami MP3- umożliwia podłączenie kości USB i kart SD  
• zasilanie sieciowe, za pomocą wbudowanej baterii lub 12V baterii  
• konstrukcja wózka z wyciąganym uchwytem nośnym, bocznymi uchwytami i kółkami w 

spodniej części urządzenia  
• wytrzymała obudowa ABS z kołnierzem - nadaje się do montażu ze statywem  

Właściwości: 
• złącza: 1 x port USB, 1 x port SD/MMC, 1 x wejście mikrofonowe /instrumentalne jack 

6,3mm, 1 x wejście mikrofonowe jack 6,3mm, 1 x wejście AUX jack 3,5mm, 1 x wejście 
stereo AUX cinch, 1 x wyjście stereo AUX cinch 

• czułość: 98dB 
• zakres częstotliwości: 40Hz - 20kHz 
• wbudowany system mikrofonu bezprzewodowego VHF 
• 2-pasmowy equalizer 
• funkcja nagrywania 
• regulowana głośność master 
• regulowana głośność liniowa /MP3 
• regulowany efekt echa mikrofonu bezprzewodowego 
• regulowana głośność mikrofonu bezprzewodowego 
• wysuwane uchwyty i spodnie kółka 
• sekcja obsługi MP3 
• wyświetlacz LCD 
• stan baterii LED 
• przełącznik ON/OFF na urządzeniu 
• zasilanie: 220 - 240V, 50/60Hz lub za pomocą 12V-baterii (wbudowana) lub za pomocą 

12V-baterii (zewnętrzna) 
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Zakres dostawy: 

• 1x urządzenie  
• 1 x kolumna  
• 1 x pilot  
• 1 x mikrofon  
• 1 x kabel do mikrofonu  
• 1 x mikrofon bezprzewodowy  
• 1 x bateria 9 V do mikrofonu  
• 1 x kabel sieciowy  
• 1 x zasilacza  

Wymiary: 
• 42 x 67 x 38cm (szer x wys x gł) 
• waga: ok. 17,8kg 

4. Tuba głośnomówiąca – 1 sztuka 

Megafon Monacor tm-27. Mikrofon doręczny z kablem spiralnym (podłączony na stałe)  
Przycisk aktywujący i regulator głośności na mikrofonie przewodowym 
Gniazdo zewnętrznego zasilania 12V 
Syrena (włączana) 
Uchwyt, pasek, kabel zasilający do samochodu 
 

5. Pachołek  – 40 sztuk 

Zestaw pachołków treningowych (grzybki treningowe) 40 sztuk po 10 sztuk w 4 kolorach -
niebieskim, żółtym, czerwonym, pomarańczowym. Wysokość: ok. 5 cm. Średnica podstawy: ok 19 
cm. Średnica otworu: ok 6 cm. Talerze treningowe wykonane z PVC o solidnej podstawie 
przeznaczone do różnego rodzaju treningów, ćwiczeń, gier i zabaw. 

 
 

6. Stojak na pachołki – 1 sztuka 
 
Plastikowy stojak na pachołki opisane w pozycji nr 5 
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7. Hantelki  1 kg – 10 kpl 
 

Zestaw żeliwnych sztangielek pokrytych powłoką winylową. Kształt hantli zaprojektowany tak, aby 
nie toczyły się po podłożu.  W komplecie po 2 sztuki (1 kg każda).  

 
 

8. Hantelki 0,5 kg  – 10 kpl 
 
Zestaw żeliwnych sztangielek pokrytych powłoką winylową. Kształt hantli zaprojektowany tak, aby 
nie toczyły się po podłożu.  W komplecie po 2 sztuki (0,5 kg każda).  
 

 
 

9. Piłka gym & pilates fit ball  rozmiar L  – 15 sztuk 

Wytrzymała piłka gimnastyczna o średnicy 75 cm (rozmiar L) wykonana ze specjalnej gumy PCV                       
w technologii Anti-burst, o strukturze powodującej, że ciało nie ślizga się po jej powierzchni podczas 
ćwiczeń. Pompka w zestawie.  
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10. Piłka gym & pilates fit ball  rozmiar M  – 15 sztuk 

Wytrzymała piłka gimnastyczna  o średnicy 65 cm (rozmiar M) wykonana ze specjalnej gumy PCV                       
w technologii Anti-burst, o strukturze powodującej, że ciało nie ślizga się po jej powierzchni 
podczas ćwiczeń. Pompka w zestawie. 

11. Kl ękosiad ergo-max – 1 sztuka 

Ergonomiczne, mobilne krzesło - klęcznik z podparciem kolanowym. Model przeznaczony dla 
osób o wzroście powyżej 190 cm.  

Wytrzymała konstrukcja, wyprofilowane siedzisko, solidne wykończenie. Wydłużone ramię 
siedziska sprawia, że odległość między siedziskiem a podparciem kolanowym zwiększa się                      
i tym samym umożliwia zachowanie prawidłowej pozycji. Jednocześnie wykonany jest z rur o 
grubszych ściankach w związku z tym jego wytrzymałość jest znacznie większa (do 150 kg 
wagi). Wszystkie materiały tworzące elementy krzesła, jak np. stal, wypełnienie tapicerki, kleje 
muszą posiadać atesty.  

Dane techniczne: 

• Szerokość: 45 cm; 
• Długość: 65 cm; 
• Wysokość (regulowana): 45 — 60 cm; 
• Konstrukcja: metalowa lakierowana; 
• Masa: 8 kg; 
• Dopuszczalne obciążenie: 150 kg; 
• Gwarancja: 4 lata 

 

 

12. Elongator bocian epa-01 – 1 sztuka 

Sprzęt do wykonywania ćwiczeń elongacyjnych i antygrawitacyjnych w osiowym ustawieniu 
kręgosłupa (stojąc, klęcząc). Zainstalowana sygnalizacja dźwiękowa informuje                     
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o nieprawidłowej pozycji podczas ćwiczeń. Wymienne ciężarki pozwalają na stopniowanie 
obciążenia osiowego w ćwiczeniach antygrawitacyjnych. 

 

Dane techniczne: 

• długość -600 mm 
• wysokość - 300 mm 
• szerokość - 840 mm 
• waga - 4 kg 

13. Materac asekuracyjny – 5 sztuk 

Materac asekuracyjny tatami plawil 200x120x20 cm, niebieski.  

Boki materaca wykonane są ze skadenu. Wierzch i spód wykonane z plawilu, bardzo wytrzymałego 
powlekanego materiału PCV. Wyposażenie w specjalną siatkę wentylującą, która eliminuje tzw. 
,,efekt balona”. Spód materaca: specjalna tkanina antypoślizgowa zabezpieczająca go przed 
przesuwaniem w trakcie użytkowania. 
 Wypełnienie: pianka poliuretanowa lita, o gęstości T25 [25kg/m3] zapewniająca miękką asekurację 
podczas ćwiczeń.  
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14. Taśma do ćwiczeń w rolce 50 m – 2 sztuki 

Guma do ćwiczeń RB01 HMS w praktycznej rolce 50 m. Wymiar: 50m x 150mm x0,8mm, 
zakres obciążenia 16 kg. 

 

15. Taśma bezlateksowa 22 m Thera-Band zielona – 1 sztuka 

Taśma zrobiona z polisoprenu i syntetycznego kauczuku, posiadająca mocny opór (zielona). 
Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu. Długość: 22m. 

 

16. Taśma bezlateksowa 22 m Thera-Band czarna – 1 sztuka 

Taśma zrobiona z polisoprenu i syntetycznego kauczuku, posiadająca  opór specjalnie mocny 
(czarna). Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu. Długość: 22m,  

 

17. Piłka meczowa DACCO MERVO  do gry w piłkę nożną  rozmiar nr 5  – 10 sztuk 

 

Wysokiej jakości piłka meczowa w rozmiarze 5,  przeznaczona do użytku na wszystkich 
nawierzchniach, wyjątkowo wytrzymała i doskonale utrzymująca ciśnienie dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej dętki. 
Piłka szyto-klejona, 5-warstwowa. 
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18. Piłka meczowa DACCO MERVO do gry w piłkę nożną rozmiar nr 4 – 10 sztuk 

 

Wysokiej jakości piłka meczowa w rozmiarze 4,  przeznaczona do użytku na wszystkich 
nawierzchniach, wyjątkowo wytrzymała i doskonale utrzymująca ciśnienie dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej dętki. 
Piłka szyto-klejona, 5-warstwowa. 
 

19. Piłka gumowa 23 cm – 20 sztuk 

Piłka gumowo-lateksowa rozmiar nr 4, pompowana, kolorowa do gier i zabaw. Różne kolory. 

 

20. Piłka do gry w futsal  DACCO TIRO  rozmiar nr 4 – 3 sztuki  

 

Piłka meczowa przeznaczona do rozgrywek na hali, rozmiar nr 4. Wysoka odporność na ścieranie, 
szyto-klejona, dociążona.   

21. Bramki do piłki no żnej  – 1 kpl 

Bramki aluminiowe przenośne 5x2m, gł 80/150 (góra/dół), profil 100 mm. W komplecie 2 sztuki. 

•  Wymiary bramki 5x2m, głębokość 80/150cm (góra/dół); 
• Rama główna wykonana z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm, profil wzmocniony; 
• Bramka malowana proszkowo, kolor biały  
• Bramka przenośna, możliwość montażu do podłoża za   pomocą szpilek (naturalna trawa), 

talerzyków (hale) bądź obciążników (sztuczna trawa i beton); 
• W zestawie haczyki do mocowania siatki do ramy głównej, haczyki wykonane z tworzywa 

sztucznego; 
• W zestawie akcesoria kotwiących bramkę do podłoża – obciążniki 
• Pałąki tylne, podtrzymujące siatkę składane, wykonane z rury aluminiowej o średnice fi40; 
• posiada Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 
• Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą  PN-EN 748:2006; 
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22. Siatki do bramki  - 1 kpl 

Siatki do bramki opisanej w pozycji nr 21. W komplecie 2 sztuki. 

Siatka polietylenowa do gry w piłkę nożną, pleciona, biała lub dwukolorowa, wymiary siatki 
205x510 cm, głębokość 80/150 cm. 
Grubość splotu 4 mm. 

 
23. Linie do wyznaczania boisk – 1 kpl 

 
Linie do wyznaczania boisk 60mx36m, szerokość taśmy 5cm, wykonane z mocnego i trwałego 
tworzywa polipropylowego, odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. 
Możliwość samodzielnego prze-regulowania na dowolny wymiar (mniejszy). Linie mocowane 
do podłoża za pomocą szpilek (w komplecie min. 6 szpilek do mocowania), mocowanie 
uniwersalne. Linie nawijane  na nawijak ułatwiający nawijanie i przechowywanie linii (nawijak 
w komplecie). Wykonane zgodnie z normami PZPS 
 

24. Mata do ćwiczeń NBR  -  25 sztuk 

Mata do jogi wykonana z grubego, amortyzującego tworzywa NBR (wysokiej klasy syntetycznego 
kauczuku o doskonałych parametrach przyczepności).  
Parametry: 

• wymiary: 180x60x1cm 
• materiał: NBR 
• struktura plastra miodu 
• kolor szary 
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25. Piłka Mikasa MVA 300 – 15 sztuk 

Piłka meczowa do siatkówki, wykonana z ośmiu elementów, chropowata powierzchnia                  
w postaci mikro-wgłębień. Tworzywo poliuretanowe, dętka ze specjalnego gumowo-
butylenowego tworzywa.  

Warstwa zewnętrzna: materiał syntetyczny, klejona, piłka halowa, rozmiar 5, obwód  65-67 cm, 
waga 260-280g.            

 
 

 
 
 

26. Piłka Mikasa MVA 310 – 10 sztuk 

Piłka meczowa do siatkówki, wykonana z ośmiu elementów, chropowata powierzchnia                       
w postaci mikro-wgłębień. Tworzywo poliuretanowe, dętka ze specjalnego gumowo-
butylenowego tworzywa. 

Warstwa zewnętrzna: materiał syntetyczny 
Obwód: 65 - 67cm 
Waga: 260 - 280 g 
 

 

27. Piłki do tenisa Tretorn – 1 kpl    
 

 
 
Worek piłek tenisowych TRETORN - 72 szt w komplecie, piłki bezciśnieniowe ,wytrzymałe na 
ścieranie, nie tracące sprężystości w czasie gry, zachowujące się jak piłki ciśnieniowe. Doskonale 
nadające się do nauki gry w tenisa dla dorosłych. 
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28.   Siatka Babolat Mini Tennis Net – 3 sztuki      
Siatka do mini tenisa łatwa w montażu i demontażu o długości 5,8 metra, może być również 
stosowana do gry w badmintona.                                                                       

29.  Zestaw Wilson badminton set4 rakiety + siatka + lotki – 8 kpl        
Zestaw składający się z kpl. rakiet nylonowych, lotek i siatki z trwałego tworzywa oraz odpornych 
na uszkodzenia słupków i kołków. W skład zestawu wchodzi także praktyczny worek na cały 
zestaw. 

 
30.  Lotki do badmintona Wilson Championship 6szt Białe nr 77 – 10 kpl 
Wysokiej jakości lotki nylonowe marki Wilson, kolor biały, w tubie znajduje się 6 sztuk lotek 
wolnych.                                                                         

31.  Lotki do badmintona Wilson Championship 6szt Białe nr 78 – 10 kpl 
Wysokiej jakości lotki nylonowe  marki Wilson, kolor biały, w tubie znajduje się 6 sztuk lotek 
średnich. 

32.  Zestaw do speedmintona Dunlop 762089 (2 rakiety+lotki) – 12 kpl 
Zestaw składa się z 2 rakiet wykonanych z wysokiej jakości aluminium o wadze 180g. oraz kpl. 5 
szt. lotek dla początkujących i średnio zaawansowanych graczy, całość zapakowana jest w etui                      
z paskiem nami ramię. 

33.  Boisko Speedminton Easy Court PRO – 4 kpl 

W komplecie: 
- KOMPLET 2 oryginalnych ta śm o szerokości 1,5 cm  
- Taśmy widoczne w nocy - FLUORESCENCYJNE 
- Taśmy występują w formie kwadratów o boku 5,5 cm  
- Narożne metalowe kółka - szybkie przytwierdzenie do podłoża 
- W zestawie dodatkowo 8 METALOWYCH SZPILEK 

34. Bramki do waterpolo – 2 sztuki 

Bramki do waterpolo pneumatyczne, wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego  PVC o 
wymiarach 2,15 x 0,75 m. Bramki stabilne, przedłużone tubami, pływające, z siatką.  

35. Hantle aqua fitness becco, rozmiar L (para 2 sztuki) – 20 kpl 

• Oporniki służące do ćwiczeń mięśni ramion i przedramion, wykonane z pianki polietylenowej. 
Rozmiar L. 

• Średnica krążka 15,0 cm 
• Grubość krążka 7,0 cm 
• Długość hantla 26,5 cm 
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36. Hula hoop 80 cm czerwony - 5 sztuk 

 

Koło HULA HOOP wykonane z wysokiej jakości tworzywa, do zabawy oraz ćwiczeń, 
średnica 80 cm. Idealne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  

37.  Hula hoop 80 cm fioletowy – 5 sztuk 

Koło HULA HOOP wykonane z wysokiej jakości tworzywa, do zabawy oraz ćwiczeń, 
średnica 80 cm. Idealne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  

38. Hula hoop 80 cm zielony – 5 sztuk 

Koło HULA HOOP wykonane z wysokiej jakości tworzywa, do zabawy oraz ćwiczeń, 
średnica 80 cm. Idealne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  

39. Hula hoop 80 cm różowy – 5 sztuk 

Koło HULA HOOP wykonane z wysokiej jakości tworzywa, do zabawy oraz ćwiczeń, 
średnica 80 cm. Idealne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  

40. Hula hoop 80 cm niebieski – 5 sztuk 

Koło HULA HOOP wykonane z wysokiej jakości tworzywa, do zabawy oraz ćwiczeń, 
średnica 80 cm. Idealne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  
 

41. Lina animacyjna jutowa do przeciągania 20m AKSON – 2 sztuki 

Lina animacyjna o długości 20m, średnica ok. 2 cm, obwód ok. 5,5 cm, wykonana z mocnego                     
i wytrzymałego sznura jutowego, z wysokogatunkowego, nietoksycznego oraz atestowanego 
materiału.  

42. Profesjonalna chusta animacyjna AKSON 4,5m, 36 uchwytów – 1 sztuka 

Profesjonalna Chusta Animacyjna wykonana z miękkiej i przyjemnej w dotyku tkaniny 
charakteryzującej się dużą wytrzymałością. Chusta ma postać tęczowego koła podzielonego na 
wycinki w kształcie trójkątów, a każdy z nich ma inny kolor. W środku znajduje się otwór, 
natomiast na krawędzi wzmacniane uchwyty. Wyposażona w praktyczny futerał, który pozwala na 
łatwy transport w dowolne miejsce. Produkt posiadający konieczne atesty.  

CECHY PRODUKTU:                                                                                                                  
Materiał: poliester, barwny, wytrzymały, miękki w dotyku 
Średnica wraz z uchwytami - 4,5 m 
Liczba uchwytów: 36 sztuki (tęczowe) 



KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA 
W JELENIEJ GÓRZE 
ul. Lwówecka 18;    58 – 503 Jelenia Góra 

tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65   fax +48 75 645 33 10 
www. kpswjg.pl      

_________________________________________________________________________________________ 
 

43. Stoper elektroniczny 50-czasowy (JS-606) – 6 sztuk   

Stoper łączący cztery funkcje: stoper, czasomierz, tempo-mierz oraz zegar.  

Stoper: 

• wyświetla czas okrążenia, międzyczas i bieżące wskazanie stopera  
• maksymalny pomiar czasu - 9 godzin, 59 min, 59 sekund  
• 50 pamięci czasów okrążenia i międzyczasów z wywołaniem wartości  
• możliwość wyświetlenia najszybszego, najwolniejszego i średniego czasu okrążenia  
• wywoływanie wartości z pamięci po wyzerowaniu i podczas pomiaru  
• licznik okrążeń 

Czasomierz: 

• specjalny do gier piłkarskich  
• nastawialny czasomierz odliczający, maksymalnie 99 minut i 59 sekund  
• możliwość wyświetlenia łącznego czasu przerw w obliczonym czasie, maksymalnie 99 

minut i 59 sekund 

Tempomierz: 

• możliwość nastawienia tempa pd 10 do 320 sygnałów na minutę  
• wyświetlanie częstotliwości, jednocześnie licznik sygnałów dźwiękowych 

Zegar: 

• wskazywanie godziny, miesiąca, daty, dnia tygodnia i roku, posiada automatyczny kalendarz  
• funkcja alarmu  
• 2 formaty czasu - 12- lub 24-godzinny oraz kalendarz europejski 

Pozostałe informacje: 

• Wymiary: 86 x 66 x 24mm 
• Stoper posiada polską instrukcje i jest fabrycznie wyposażony w baterię CR2032 

44. Taśma miernicza MST-OR50M Vinex – 1 sztuka 
• Taśma miernicza model MST-ORS50M. 
• Łatwa w rozwijaniu i zwijaniu  
• Długość: 50m 
• Materiał taśmy: stal 

 
45. Zestaw do tenisa stołowego Spokey Alpha Set – 10 kpl 

 

Zestaw do tenisa stołowego  rozmiar uniwersalny 
• Gąbka 1,8 mm 
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• Gładka okładzina 
• Ergonomiczna rączka 
• Szybkość: 5/10 
• Rotacja: 7/10 
• Kontrola: 7/10 
• Siatka z metalowymi uchwytami mocującymi 

• 3 piłeczki 
• 5-warstwowa deska 

W zestawie: 2 rakietki, siatka z uchwytami, 3 piłeczki 
 

46. Taśmy oporowe Power Band 5 – 4 sztuki 

Parametry techniczne: 
Taśma Power Band, marki Project Beast o oporze w zakresie 30-80 kg. 

• wymiary: 208 x 0,45 x 6,4 cm 
• opór: 30-80 kg 
• kolor: czarny 

 

47. Worek na piłki – 4 sztuki 

Worek na piłki od 12 do 15 piłek, z regulowanym pasem ułatwiającym przenoszenie, 
wytrzymały materiał, ściągacz w postaci sznurka. 

48. Piłeczki do tenisa stołowego donic schildkrot – 10 kpl 

 I DI DI DI D Piłeczki wykonane z tworzywa sztucznego - celuloidu, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe i 
odporne na ścieranie. 

Parametry: 

• średnica 40 mm 
• pakowane po 6 sztuk w blistrze 

 

49. Ławka regulowana Hero AB70 Insportline – 1 sztuka 
•  

 

Regulowana ławka, siedmiopoziomowa regulacja oparcia, stalowa konstrukcja, udźwig 150 kg, 
otwór dla obciążeń 25 mm i 50 mm, anatomicznie wyprofilowane siedzenie. 
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50. Cykloergometr Monark 828E– 2 sztuki 

Cyklometr treningow do intensywnego użytkowania w siłowniach i placówkach publicznych.  

Istotne cechy: 
- duże, dobrze wyważone koło zamachowe o wadze 22 kg 
- wyświetlacz elektroniczny z pomiarem tętna 
- regulowana wysokość siodełka 
- regulowana kierownica  
- stabilna rama z wytrzymałych rur stalowych 
- malowany proszkowo 
- kółka ułatwiające przemieszczanie 
 
Licznik elektroniczny 
- wyświetla liczbę obrotów pedałów na minutę (rpm) 
- tętno w uderzeniach na minutę (HR) 
- czas jazdy w minutach i sekundach (TIME) 
- prędkość w km / milach na godzinę (SPEED) 
- przejechana odległość w km / milach (DISTANCE) 
 
Dane techniczne 
- szerokość 530 mm (kierownica) 
- szerokość 460 mm (podstawa) 
- długość 1120 mm 
- wysokość 890-1130 mm (kierownica) 
- wysokość 800-1120 mm (siodełko) 
- waga 47 kg (103lbs)  
- maksymalna waga ćwiczącego – 250 kg (550lbs) 
 
Akcesoria opcjonalne 
- pas piersiowy pulsometru, regulowany wspornik siodełka, pedały z koszykiem 
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• posiada funkcję odczytu mocy w watach i dzięki temu znajduje zastosowanie w rehabilitacji 
i kardiologii. 

• w standardowym wyposażeniu znajduje się pas bezprzewodowy do odczytu pulsu i 
oprogramowanie komputerowe. 

• wyposażony w komputer treningowy umożliwiający odczyt następujących parametrów: 
czasu, odległości, prędkości i obrotów na minutę oraz mocy w W. Komputer treningowy 
umożliwia również dokładny pomiar pulsu, bezprzewodowo, za pomocą pasa piersiowego, 
stanowiącego wyposażenie standardów 

 

Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie 
przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.  

Termin realizacji zadania: max do  4 tygodni od daty otrzymania zlecenia.  
Ponadto oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszelkie wymagania wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Wszystkie elementy montażowe zamówienia 
muszą być kompatybilne. 
 
Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 21.03.2019r.  do godziny 10:00 w siedzibie 
uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) w pokoju 114 lub 
przesłać mailem na adres: joanna.sztando@kpswjg.pl 
 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postepowaniem                           
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Zamawiający  informuje, że:  
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa               

w Jeleniej Górze  ul. Lwówecka 18,  58-506 Jelenia Góra  
� inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej            

w Jeleniej Górze jest Pan Jerzy Szelinger, kontakt:, tel: 75 64 53 321 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu 
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sportowego dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze ”  

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2
 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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........................................................    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 
(pieczęć wykonawcy lub wykonawców           w Jeleniej Górze   
ubiegających się o udzielenie zamówienia)                                                    ul. Lwówecka 18 
                58-503 Jelenia Góra  

                                                                                     
                                                                      
                       
                                                O F E R T A 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: 
  
Dostawa sprzętu sportowego dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze  

 
 

Dane dotyczące wykonawcy: 
  
Pełna nazwa ................................................................................................................................  
Siedziba ....................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji ............................................................................................................ 
Nr telefonu/faks ........................................................e-mail ......................................................... 
nr NIP .......................................................  nr REGON............................................................... 

 
1. Zobowiązuję się wykonać zadanie: 
 

  -  za cenę  ogółem    ............................... zł, 

    (słownie złotych:…........................................................................................................................) 

    w tym podatek   VAT .......%  stanowi   kwotę ............................................................................zł  

     (słownie złotych:...........................................................................................................................) 
 
     Cena zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, w tym transport do Zamawiającego. 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Lp Sprzęt 
 

j.m. Ilo ść 
cena jednostk. 

brutto 
wartość 

łączna (4x5) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Kijki nordic walking kpl. 30   

2. Worek transportowy 81L szt. 2   
3. 

Zestaw nagłośnieniowy kpl. 1 
  

4. 
Tuba głośnomówiąca szt. 1 
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5. Pachołek grzybek szt. 40   

6. Stojak na pachołki z poz.  nr 5 szt. 1   
7. Hantelki 1 kg kpl. 10   
8. Hantelki 0,5 kg kpl. 10   
9. Piłka gym & pilates rozmiar L szt. 15   
10. Piłka gym & pilates rozmiar M szt. 15   
11. Klękosiad ergo-max szt. 1   
12. Elongator bocian epa-01 szt. 1   
13. Materac asekuracyjny tatami szt. 5   
14. Taśma do ćwiczeń w rolce 50m RB01 szt. 2   
15. Taśma bezlateksowa 22m zielona szt. 1   
16. Taśma bezlateksowa 22m czarna szt. 1   
17. Piłka nr 5 Dacco Mervo meczowa szt. 10   
18. Piłka nr 4 Dacco Mervo meczowa szt. 10   
19. Piłka gumowa 23 cm szt. 20   
20. Piłka do gry w futsal nr 4 Dacco Tiro szt. 3   
21. Bramki aluminiowe przenośne kpl. 1   
22. Siatki do bramki z poz nr 21 kpl. 1   
23. Linie do wyznaczania boisk kpl. 1   
24. Mata do ćwiczeń NBR szt. 25   
25. Piłka Mikasa MVA 300 szt. 15   
26. Piłka Mikasa MVA 310 szt. 10   
27. Piłka do tenisa (karton 72 piłki) kpl. 1   
28. Siatka Babolat Mini Tennis Net szt. 3   
29. Zestaw Wilson badminton kpl. 8   
30. Lotki do badmintona Wilson Championship 

nr 77 
kpl. 

10 
  

31. Lotki do badmintona Wilson Championship 
nr 78 

kpl. 
10 

  

32. Zestaw do speedmintona Dunlop kpl. 12   
33. Boisko speedminton Easy Court PRO kpl. 4   
34. Bramki do waterpolo szt. 2   
35. Hantle aqua fitness becco rozmiar L kpl. 20   
36. Hula hoop 80 cm czerwone szt. 5   
37. Hula hoop 80 cm fioletowe szt. 5   
38. Hula hoop 80 cm zielone szt. 5   
39. Hula hoop 80 cm różowe szt. 5   
40. Hula hoop 80 cm niebieskie szt. 5   
41. Lina animacyjna jutowa do przeciągania 

20m AKSON 
szt. 

2 
  

42. Chusta animacyjna AKSON 4,5 m36 
uchwytów 

szt. 
1 

  

43. Stoper elektroniczny JS-606 szt. 6   
44. Taśma miernicza MST-OR 50m Vinex szt. 1   
45. Zestaw do tenisa stołowego Spokey kpl. 10   
46. Taśma oporowa Power Band 5 szt. 4   
47. Worek na piłki szt. 4   
48. Piłeczki do tenisa stołowego schildkrot jade kpl. 10   
49. Ławka regulowana Hero AB70 

Insportline 
szt. 

1 
  



KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA 
W JELENIEJ GÓRZE 
ul. Lwówecka 18;    58 – 503 Jelenia Góra 

tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65   fax +48 75 645 33 10 
www. kpswjg.pl      

_________________________________________________________________________________________ 
50. Cykloergometr Monark 828E szt. 2   
 

  
RAZEM  

 
 

 
  

w tym VAT  
 
 

 
2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie  max. do 4 tygodni od otrzymania zlecenia. 
3. Oferowany osprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia wszelkie wymagania wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. 
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.2) 

 

 

 

..........................................                                                              ...................................................................  
(miejscowość i data)                                                                                               (podpis reprezentanta oferenta) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


