
1. Tytul zadania (do IS wyrazdw) 
LACZYMY POKOLENIA - place zabaw i silownie plenerowe w Parku Baden-Powella w 
Lodzi 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wlasnodci i name osiedla, do ktdrego nalety &na dzialka 
motna sprawdzii nu mapce dostqpnejprzez link nu stronie www.lod~pubudzef-obywateIskM~l7) 
PARK BADEN-POWELLA, DZIALKA Mi W 15-511 0, STOKI 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

&3 PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz poniiej n m g  osiedla) 

(w prz~~padku brakrr, name osiedh uzupeinia Biuro dr. Partycypacji 
Spdecznej w Departamencie Komunlkacji Spdecmej i Zdrowia 

Urzpdu Miasla to&) 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skiddowymi, np. ile iawek, ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglpdnione (do 60 wyrazbw) 
Projekt ma pdqczyk trzy pokolenia Lodzian zarnieszkujqcych Osiedla Sr6drnie~cie Wschdd, 
Stoki oraz Stary Widzew. W zwi* z tyrn, Be iloSC sprzw rekreacyjnego w Parku Baden- 
Powella jest zbyt mala, planowany w projekcie jest zakup i montait: placu zabaw dla 
najmlodszych dzieci, dukego placu zabaw dla dzieci starszych oraz silowni zewnqtrznych dla 
mlodzieq, doroslych oraz o d b  starszych. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

I Bezpiecma nawierzchnia 177 m2, wsp6lczynnik bezpiecnego 
upadku 2,10 m, zakup i montat z podbudowq i obrzeami I 

Skladowe czqici zadania 

D u g  system zabawowy na plac zabaw zawierajqcy 8 wiet, 
zjeidialnie, drabinki , Scianki wspinaczkowe, rury 

Zestaw 3 huitawek 

I 

Lawka 6 szt. I 7200,OO zi 

Koszty szacunkowe 

120000,00 zl 

8000,OO zl 

Kosz na Smieci 6 szt. 4200,OO zl 

Tablica z regulaminem 3 szt. 21 00,OO ZI 



Silownia zewnqtrzna, uqdzenie typu biegacz na pylonie (I  szt.) 

Silownia zewnqtrzna, uqdzenie typu k d a  tai-chi podw6jne na 
pylonie (1 szt.) 

Silownia zewngtrzna, urqdzenie typu orbitrek, urqdzenie typu 
prostownik plec6w na pylonie (1  szt.) 

Silownia zewnqtrzna, urdzenie  typu twister niski, urqdzenie 
typu twister wysoki na pylonie (1 sa.) 

Silownia zewnqtrzna, urzqdzenie typu wyciskanie siedqc, 
urqdzenie typu wyciqg g6rny na pylonie (1 szt.) 

Silownia zewnqtrma, uqdzenie typu podciqg n6g, uqdzenie 
typu wahadb na pylonie (lszt.) 

Nawierzchnia z kostki pod sibwnig 94 m2 (zakup i montaz) 

Projekt budowlany placu zabaw i silowni 

Zestaw zabawowy z labiryntami dla dzieci mlodszych, zakup i 
montat 

Zestaw zabawowy ze zje2dZalniq dla dzieci mlodszych, zakup i 
monta2 

Bezpiecna nawierzchnia, wsflczynnik bezpiecnego upadku 
ponizej lm, zakup i monk& z podbudowq i obrzehmi 98 m2 

Ogrodzenie z furtkq 56mb, zakup i montat 

t4CZNI.E: 

10703,OO zl 

5511,oo 21 

16287,OO z4 

11255,OO zl 

13469,OO zl 

1265 1 ,OO zl 

28200,OO zl 

8000,OO zl 

2 1000,OO zl 

24000,OO zl 

3 1360,OO zl 

17000,OO zl 

420586,OO zl 


