ZGOK.ZAM/20/15

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Dostawa 1 szt. stołu wielofunkcyjnego 12 gier, 1 szt. stołu do
piłkarzyków i 1 szt. stołu do cymbergaja na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej”.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje: Dostawę 1 szt. stołu wielofunkcyjnego 12 gier, 1 szt.
stołu do piłkarzyków i 1 sz. stołu do cymbergaja na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej zgodnie z poniższym opisem:
1. Stół wielofunkcyjny 12 gier
Szczegóły wykonania:
- wymiary po rozłożeniu ok.: 108x61x82,5cm (dł./szer./wys.)
- waga: ok. 35kg
- kilka możliwych konfiguracji stołu umożliwiające grę w futbol, bilard, tenis stołowy, air
hokej, kręgle, backgammon, szachy, warcaby, Black Jack, shuffleboard, w kości i karty ;
- wytrzymałe bandy wykonane z przynajmniej 15mm grubości płyt MDF pokrytej warstwą
melaminy;
- stabilne nogi wykonane z płyt MDF (przekrój ok. 75x75mm) z możliwością poziomowania;
- wyprodukowany zgodnie z normą EN71 zapewniając odpowiednią jakość wykonania oraz
bezpieczeństwo podczas użytkowania;
Szczegóły dla funkcji stołu do futbolu:
- tafla boiska wykonana z MDF-u pokrytego melaminą;
- bezpieczne, teleskopowe grille o średnicy ok. 13mm (grubość profilu ok. 1mm);
- ułatwione punktowanie przez użycie bramkarza o 360⁰ obrocie;
- ustawienie zawodników: GK- 1, OBR- 2, POM- 5, AT- 3;
- kieszeń za bramką wychwytująca piłki;
- manualny wskaźnik punktów;
- w komplecie 2 czarno-białe piłki;
Szczegóły dla funkcji stołu bilardowego:
- blat wykonany z MDF pokryty płótnem;
- gumowe bandy wspomagające odbicie bil;
- zestaw zawiera: 2 drewniane kije, zestaw 38mm bil, trójkąt, kredę oraz szczotkę do płótna;
Szczegóły stołu dla innych funkcji:
- poprzez wymienne panele-blaty tworzymy różnorodne podłoża do gier tj. tenis stołowy (w
zestawie siatka ze stelażem, 2 rakietki i 2 piłki); air hokej-cymbergaj (w zestawie z 2
grzybkami i 2 krążkami), dodatkowo do zestawu dołączono będą kompletne zestawy
następującego wyposażenia:
kręgli z kulą, kart, kości z kubkiem , figur szachowych i do gry w warcaby.
W skład zestawu wchodzi:
Kompletny stół do samodzielnego złożenia wraz z wyposażeniem(jak wyżej).
Podstawowe narzędzia do złożenia stołu.
Instrukcja PL.
2. Stół do piłkarzyków:
Dane techniczne:
Wymiary całkowite:
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- długość ok.: 140 cm
- szerokość ok.: 73 cm
- wysokość ok.: 87 cm
Wymiary pola gry (turniejowy):
- długość ok.: 118 cm
- szerokość ok.: 68 cm
Wymiary bramki (turniejowe):
- szerokość ok.: 20 cm
- wysokość ok.: 8 cm
Prowadnice drążone o średnicy ok.15,9 mm
Piłeczki o średnicy ok. 35 mm
Odległość postaci piłkarza od blatu boiska: ok.12 mm
Materiał: laminowana płyta MDF
Regulowana wysokość nóg
Wyprofilowane, podwyższone narożniki boiska
2 liczniki na gole
2 uchwyty na napoje
Otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska
Przeciwpoślizgowe gumowane uchwyty na drążkach
Przeciwpoślizgowe stopy
Waga paczek: ok 60 kg
Posiada certyfikaty: CE
W skład przesyłki wchodzi:
Kompletny stół z wyposażeniem do samodzielnego złożenia
2 liczniki manualne
2 uchwyty na napoje
4 piłeczki do gry 35 mm
Instrukcja PL
3. Stół do cymbergaja:

OPIS:
Korpus stołu do cymbergaja wykonany jest z wysokogatunkowego drewna i wysokiej jakości
utwardzanej płyty MDF, pokrytej warstwą laminatu odpornej na ścieranie. Pole gry jest
wyposażone w specjalne otwory powietrzne ułatwiające poruszanie się krążka.
Wzmacniane nogi przykręcane na 4 śruby
Grubość ścianki bocznej: ok. 15 mm
Wysokość ścianki bocznej: ok. 12 cm
Elektroniczny licznik umieszczony nad płytą boiska
Wbudowany wentylator ułatwiający poślizg odbijaka
Łatwy dostęp po odbijak po udanym strzale
Odbijak podbity filcem
Zabudowany wentylator
Zaokrąglone rogi wykonane z tworzywa
Zaokrąglone górne elementy wykończenia
2

ZGOK.ZAM/20/15

Załącznik nr 1

Posiada certyfikat CE
Dane techniczne:
Wymiary całkowite:
- długość: ok.160 cm
- szerokość: ok. 76 cm
- wysokość: ok. 80 cm ( ok.138 cm licząc z wyświetlaczem)
Wymiary pola gry:
- długość: ok.150 cm
- szerokość: ok.71 cm
Krążek: ok. ø50 mm
Odbijak pokryty filcem: ok. ø75 mm
Wentylator: zasilany bezpośrednio z gniazdka 220V zabezpieczony chromowaną kratką
Licznik zasilany za pomocą zasilacza (w zestawie) lub za pomocą baterii umieszczony nad
płytą boiska.
Materiał: laminowana płyta MDF
Waga: ok 23 kg
W skład przesyłki wchodzi:
Kompletny stół do samodzielnego złożenia
2 x odbijak,
2 x krążek,
Liczniki manualne wbudowane w bramkę.
1x licznik elektroniczny
Podstawowe narzędzia potrzebne do złożenia stołu
Instrukcja PL
UWAGI:
Zamawiający wymaga by:
1. Wszystkie stoły posiadały 12 miesięczną gwarancję.
2. Dostarczone stoły były nowe, najwyższej jakości, kompletne, bez wad fabrycznych.

3

