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Lp. Nazwa pomocy Opis przedmiotu 

Ilość 
szt./ 
kpl. 

Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Cena 
brutto 
łącznie 

CZĘŚĆ D 

1. 
Kijki do nordic 
walking 

Wykonane z 
aluminium 
Długość regulowana.  
Każdy kijek posiada w 
komplecie po 1szt 
nakładki : 
- miękka do 
maszerowania po 
asfalcie 
- talerzyk odkręcany 
do maszerowania po 
miękkim podłożu 
Grot zakończony jest 
gumowymi 
nakładkami 
zapewniającymi 
stabilność na grząskim 
podłożu. 
Posiadają system 
antywstrząsowy anti-
shock. 40       

2. Kozetka 

Kozetki rehabilitacyjne 
przeznaczone do 
badań medycznych. 
Powinna posiadać 
metalową konstrukcję 
i leżankę pokrytą 
skajem. 
Kozetka dwuczęściowa 
z regulowanym kątem 
nachylenia wezgłowia. 
• wym. min.  182 x 50 
x 55 cm 1       

3. 
Żelowe piłki do 
rehabilitacji 

Piłeczka 
rehabilitacyjno-
relaksacyjna z 
kolcami miękka - 9 
cm 20       
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4. Rower stacjonarny 

Mechanizm 
magnetyczny, koło 
zamachowe min. 5kg, 
min. 8 stopni regulacji 
oporu, przeznaczony 
dla osób o wzroście 
min. 150-190, 
pomiary: pulsu, 
prędkości, dystans, 
czas, spalone kalorie. 1       

5. 
Zestaw do ćwiczeń 
ręki 

Zestaw 3 piłek do 
ćwiczeń ręki. 
Umożliwia 
jednoczesne ćwiczenie 
mięśni zginaczy oraz 
prostowników dłoni. 
W skład zestawu 
powinny wchodzić 1 
piłka ze słabym 
oporem, 1 piłka ze 
średnim oporem oraz 
1 piłka z mocnym 
oporem. Do każdej 
piłki x 2 gumki. 10       

6. Masażer 

Masażer wibracyjny, 
poziom działania: 2-
masaż wibracyjny, 
masaż wibracyjny z 
ciepłem podczernieni. 
Regulowana 
intensywność, 
wymienne nasadki 
min. 2, nieślizgająca 
się rączka, moc min. 
6W, w zestawie 1 x 
zasilacz. 5       

7. 
Atlas do ćwiczeń 
wielostanowiskowy 

Przeznaczony do 
treningu całego ciała, 
min. 8 urządzeń (np. 
przyrząd do 
wyciskania, przyrząd 
do rozpiętek, drążek 
do ćwiczeń ramion, 
wyciąg dolny, wioślarz, 
trenażer nóg, stepper, 
przyrząd do dipów, 
min. 2 stanowiska, 
regulacja obciążenia 
co 5 kg. 1       
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8. 
Orbitrek 
elektromagnetyczny 

Regulacja oporu:  Tak 
Rodzaj oporu:  
Magnetyczny 
Waga koła 
zamachowego [kg]  
min. 7 
Rolki transportowe:  
Tak 
Pomiar pulsu:  Tak 
Funkcje komputera: 
min 10 programów 
treningowych 
Rodzaj napędu:  
Elektromagnetyczny  2       

9. 
Materac 
gimnastyczny 

Płaski o wym. Po 
rozłożeniu min. 180 x 
60  x 5cm. Składany na 
3 części. Pianka 
średnia. 6       

10. 
Sensoryczna piłka 
fasolka 

Wym. Min. śr. 50 cm 
dł. 90 cm. 8       

11. 
Elastyczny trójkąt do 
treningu dłoni 

Przyrząd do ćwiczenia 
zginaczy i 
prostowników dłoni i 
palców.  Przyrząd ma 
otwory na każdy z 
palców, obie jego 
strony nadają się do 
różnych rodzajów 
ćwiczeń: z jednej 
strony jest kulka do 
ściskania, a z drugiej 
wypustki 
umożliwiające 
ćwiczenie każdego z 
palców oraz kciuka 
osobno, by zwiększyć 
ich zakres ruchu i siłę. 
• min. dł. boku 12 cm  15       
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12. Pakiet sensoryczny 

 
Zestaw pomocy 
sensorycznych w 
praktycznym, 
mobilnym pojemniku z 
rączką. 
•  10 dzwoneczków z 
rączką 1 kpl 
•  Klepsydra 
sensoryczna Jumbo 1 
szt. 
•  Dzwonki z rączką 1 
szt. 
•  Kastaniety z rączką 1 
szt. 
• Marakasy  1 szt. 
•  Ocean 1 szt. 
 Dotykowa loteryjka 1 
szt. 
•  Fakturowa opaska z 
kulką 1 szt. 
•  Świecąca tęczowa 
piłeczka 1 szt. 
•  Piłeczka Pajączek 
duża 1 szt. 
•  Zestaw 
sensorycznych piłeczek 
1 kpl 
•  Fakturowe kwadraty 
- zestaw podstawowy 
1 kpl 
•  Mozaika w 
drewnianym pudełku 1 
szt. 
•  Dysk sensoryczny do 
balansowania 1 szt. 
•  Piłka sensoryczna 75 
cm 1 szt. 
•  Mata do masażu 
stóp z przyssawkami 1 
szt. 
•  Gra zręcznościowa 
Chwyć jajko 1 szt. 2       

13. Mata do ćwiczeń 

wym. Min. Dł. 160 cm, 
grubość 1,5 cm, 
szerokość 60 cm.  10       
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14. Ławka gimnastyczna 

Wykonana z drewna. 
Drewniane nogi 
posiadają niebrudzące 
gumowe stopki. 
Wymiary:  min. dł. 2 
m, szer.20 cm, wys.30 
cm 2       

 


