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Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) P001LP

DSR-BAM-IV.3020.10.001.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Trampoliny dla dużych i małych – 4 etap - teren zielony przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie – w okolicach siłowni
zewnętrznej, flow parku, tyrolki

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

P34-41/5

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Polesie - Lublinek-Pienista ( 457 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. TRAMPolina sportowa dla dzieci 14 000.00 zł

2. TRAMPolina sportowa XL dla dorosłych 19 000.00 zł

3. Tablica z regulaminem 1 000.00 zł

4. Dokumentacja i projekt 1 500.00 zł

5. Montaż 3 500.00 zł

ŁĄCZNIE: 39 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Trampoliny dla dużych i małych to kolejny 4 etap rozbudowy atrakcji na świeżym powietrzu. Obok powstała już siłownia
zewnętrzna oraz FlowPark. To miejsce na powietrzu do uprawiania sportu, spotkań lokalnej społeczności. Może ona wpłynąć
nie tylko na kondycję mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze więzy społeczne. Dzięki niej nasza mała społeczność stanie
się nie tylko zdrowsza, ale również silniejsza o wspólną pasję, jaką jest sport i zabawa na świeżym powietrzu. Więcej na temat
projektów https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek Przykładowe zdjęcia: https://tinyurl.com/BO-Trampoliny Przykładowy
opis techniczny: TRAMPolina sportowa dla dzieci Dane urządzenia Długość 150 cm Szerokość 150 cm Wysokość całkowita 5
cm Strefa bezpieczeństwa 13,6 m2 Wysokość swobodnego upadku <60 cm Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Dostępność części zamiennych TAK TRAMPolina sportowa XL dla dorosłych Dane urządzenia Długość 200 cm Szerokość 200
cm Wysokość całkowita 5 cm Strefa bezpieczeństwa 26,2 m2 Wysokość swobodnego upadku <60 cm Dostępność części
zamiennych TAK Specyfikacja materiałowa Rama wykonana ze specjalnej cynkowanej ogniowo stali, do umieszczania pod
ziemią, Wzmocniony materiał siatki, zapewnia odporność na wandalizm, Dodatkowe informacje Urządzenie sportowe;
urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności; brak ostrych krawędzi oraz
szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; Urządzenia posiadają certyfikat
bezpieczeństwa lub Deklarację Zgodności z normami serii PN-EN 1176-1:2017, wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie;
Urządzenia przeznaczone do montażu na rodzimym gruncie ziemnym. W miejscu montażu urządzeń na powierzchni oraz do
0,8 m. w głąb podłoża nie mogą znajdować się przeszkody utrudniające montaż; Gwarancja 30 lat – wytrzymałość elementów
konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej 15 lat – wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń
dynamicznych 10 lat – wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL 5 lat - odporność na korozję elementów ze stali
nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo;  

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Michał; michal.bo.lodz@gmail.com 



8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1: 1.3 BO_2021_22_zal 1. TRAMPolina sportowa dla dzieci .jpg

Załącznik 2: 1.4 BO_2021_22_zal 2. TRAMPolina sportowa XL dla dorosłych .jpg

Załącznik 3: 1.5 BO_2021_22_zal 3. Przykladowa trampolina - Michal.jpg

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

[ TAK ] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[ TAK ] - Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in.
autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.

[ TAK ] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony
www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją
Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich
kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony internetowej
www.lodz.pl/bo poniosły.

[ TAK ] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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