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Narwa projektu; Budori,a hali wraz z nawterzchni4 do uprawiania sport6w
raki eto wych or az prowadzen ia zai e( o g6 lnoro zwo i owych

Loka\izacja projektu:
(adres, nr dzialki)

21-i00 Lubart6w, ul, Boleslawa Mucharzewskiego /
obreb 000t1 I dzialka identvfikator: 060801 1.0004.AR 5.447

,D o ds taw otv' e dan e z sl a sz ai qc e zo pro i ekt ;

Imie i nazwisko: ry
Adres zamieszkania:

Nr telefonu; l

-l 

e-mail:
Opis projektu:
(czego dotyczy proiekt, szacovane koszty gliwne zalolenia I dzialania, ktdre bgdq podjjte dojego realizacji, cele projekn, adresacl
ptpicLlt itp.)

Czego doUcry projekt:
Projekt dotyczry budowy hali fukowej o rvymiarach 17 m x 36 m i wysoko$ci 8,5 m. Pokrycie hali
Scian oraz dachu wykonane jest z podw6jnej warstwy mernbrany PCV na bazie siatkisyntetycznej. W
ramach projektu, wewnqtrz hali, wykonanie nawierzchni akrylowej lub ze sztucznej fiawy na
podbudowie betonowej.
Przykladowe oferty wraz z wizualizacj4 dol4czone do wniosku,

Szacowany koszt:
Hala lukowa'l- nawierzchnia akrylowa lub dywanowa - ol<. 420 tys. zl

Gl6wne zalo2enia i dzialania:
l. Przygotowanie dokumentacji projektowej,
2, Wyb6r wykonawcy,
3, Przygotowanie terenu pod inwestycjg, wraz z niezbgdnymi uzgoclnieniami i przylqczani,
4. Wykonanie i odbi6r inwestycji,
5, Przekazanie do u2ytkowania,

Cele projektu:
Celem projektu jest stworzenie miejsca, kt6re pozwoli na zwigkszenie dostgpnoSci oferry
rekreacyjno-sportowej dla wszystkich mieszkaric6w Lubartowa i powiatu, zapewni rozw6j sportu
klubowego i profesjonalnego, umozliwi organizacjg imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych
niezaleLnie od warunk6w atmosferycznych.

Adresaci projektu:
l. Dzieci i mlodzie? w wieku szkolnym uprawiajqcy tenis ziemny tub zainteresowani naukq

tego sportu. Np. szk6lka tenisorva.
2, Osobl'praouj4ce, kt6re w chwili obeonej ze wzglgdu na brak obiekru spetniaj4cego warunki

do uprawiania tenisa ziemnego korzystajq z obiekt6w w Lublinie, \.gcz:;rej.
3. Seniorry dla ktorych brak krytego, dostgpnego obiekfu do rekreacji ruchowej,

Wielofunkcyjny obiekt kryfy m6glb5, siuzyd uprawiania r6wnie2 takich sport6w, jak: padel,
badminton, prowadzeniem iwiczeri og6lnorozwojowych, pilka siatkowa i pilka rgczna.
Mogty by sig tam odbywal (ze wzglgdu na wielko6d) imprezy miejskie, na potrzeby kt6rych
wymagane s4 wiEksze kubatury. W chwili obecnej takich miejsc brak.



Zaletv hali tukowej:

. niska cena: oszczgdnosd w procesie inwestycyjnym;

. duze rozpigtoSci hal bez stosowania wsporczych konstrukcji wewngtrznych (slup6w
no $nych) = zago spo darowani e przestru eni wewn?trzn ej b ez pr zeszko d konstrukcyj nych ;

o prost/ i szybki montaz do przygotowanych uprzednio fundament6w = oszczgdno56
czasu;

. niewielkie gabaryty przygotowanych do montazu element6w konstrukcji i pokrycia hali
= niskie koszty transportu;

. bardzo dobre wlaSciwoSci rozkladu temperatur i wentylacji wewn4trz hal : niskie koszty
ewentualnego ogrzewania;

. doskonale oSwietlenie wngtrza hali bezobslugowymi Swietlikami : niskie koszty zuzycia
energii elektrycznej na oSwietlenie;

. brak mozliwoSci zalegaria Sniegu : eliminacja koniecznoSci usuwania Sniegu podczas
obfitych opad6w i co za tym idzie brak mozliwoSci wyst4pienia katastrofr budowlanej
(ktora moglaby wyst4pii w przypadku zaniedbania usuniEcia Sniegu z hal
wybudowanych w technologiach tradycyjnych);

. brak potrzeby wykonywania orynnowania obiektu = oszczgdnoSi koszt6w w procesie
inwestycyjnym;

. mozliwoS6 wykonania hali bez posadzki wewnqtrz, lub wykonania jej w dowolnym
p62niejszym terminie : elastycznoSi i oszczgdnoSci w procesie inwestycyjnym;

Uzasadnienie proj ektu:

AktywnoSi sportowa jest istotna w 2yciu mieszkaricow powiatu lubartora,skiego,
Spoleczeristwo Lubartowa jest spoleczeristwem stosunkowo mlodym, wykazuj4cym wir:lkie
zainteresowanie uprawianiem sporlu. Na terenie miasta czynnie uprawia sport i jest
zrzeszonych w klubach oraz grupach mlodziezowych ponad 750 dzieci, ml<>dzieZy
i seniorciw Liczna jest tez grupa os6b niezrzeszonych uprawiaj4cych sport.

Obiekty sportowo-rekreacyjne pelni4 ogromnE funkcjg w spoleczefistwie, zwlaszcza dla tych,
ktorzy potrzebuj4 stalych iwiczeri. Ze wzglEdv na przywiqzywanie ptzez osoby' coraz
wigkszego znaczenia do wlasnego zdrowia i wygl4du oraz coraz wiEksze zasoby' crzasu
wolnego, stanowi4 one coraz czgstsze elementy miejskiego krajobrazu. Z tego wzglgdu
budowa calorocznych obiektow sportowych jest priorytetem w gminach i miastach. {)biekty
sportowe slulq rozwojowi dzieci, mlodzie|y, a takle zachEcajq do dzialania doroslych. Nie
wspominaj4c o rosn4cej grupie senior6w, ktora pod4lajqc za najnowszymi trendami chce jak
najdluzej zachowai sprawnoSi ftzycznq. Wladze lokalne coraz czgsciej dostrzegaj4, ze
posiadanie calorocznych obiektow sportowych ozywia lokalne spolecznoSci, po:rwalaj4
zacisnqc wigzi, buduje relacje, zachEaa do wl4czenia sig lv dzialanie.

Budowa boisk sportowych Swiadczy o tym, ze lokalnym dzialaczom zalezy na ksztaltowaniu
zdrowych postaw w okolicy. Obiekty sporlowe i rekreacyjne, sluz4 takae zawi4zywaniu
SciSlejszych wigzi, poniewaz tworzE siq doskonal4ce wewngtrznie kluby. Budowa hal
sportowych to takZe droga do rczszerzenia moZliwo5ci i odlawiania nowych talent6u,. Takie
obiekty sportowe pozwalaj4 bowiern mlodzie|y na stanie sig - na przyklad - nouymi
Nadalanri, Djokovicami czy Radwariskimi, ktorzy pewnego dnia zagraj4 w Wimbledonie.
Obiekty sportowe i rekreacyjne to szansa na wybicie sig nawet tym, kt6rzy mieszkaj4 w

mieiscowoSciach. Z budowa hal sportowych wielofunkcyinl'ch i



spelnieniem zar zEdzen statutowych. Driali
pozwala na lepszy rozw6j i sprawia, ie mlodzie| widzi, ze czas mozna spgdzai beL uzywek',na powietrzu, w spos6b aktywny z pozytkiem dla wlasnego zAio*ia frzyczrrcgo
i psychicznego.

Od wielu lat, w naszym mieScie, borykamy sig z niewystarczajqcq,infrastruktur4 sportow4
mogqcE sluzyi klubom sportowym oruz wsrystkim mieszkarico-m, Zapotrzebowanie na
miejsca treningowe, miejsca do rozgrywek i turniej6w, organizacjg sportowych zajgi
pozaszkolnych dla dzieci i mlodziezy jest duzo wyLsze niL mo2liwo$ci 

'dostgpnlj

infrastnrktury. Wykorzystywanie istniej4cej infrastruktury pruez kluby oznacza dla
pozostatych mieszkaric6w brak dostgp do tych obiekt6w (wyklucienie sportowe).
W mieScie dostgpne s4 korff odkryte, wykorzystywane tylko w okeiie wiosenno-letnim.
W okresie zimowym mieszkaricy nie maj4 praktycznie dostgpnoSci do hal zadaszonych,
sporly rakietowe na czas zimy zamrerajq.
Dostgpna jest tylko jedna hala pelnowymiarowa 20x40. Jednak2e jest to hala przyszkolna o
niewielkiej dostgpnoSci dla os6b spoza szkoty. W wigkszoSci hala wykorzystywana jest napotrzeby zajgl, szkolnych. W powiecie lubartowsi<im pelnowymiarowq 

-halg 
iosiadamiejscowoS6 Firlej, Mich6w, Kamionka. Jednak sq to miejsco*osci oddalone od Lubartowa

o ok 15-20 km, co w znacznym stopniu utrudnia moziiwoSi korrystania przez osoby z
miasta.
Budowa hali lukowej z m.ozliwoSci4 wykorzystania jej r6wniez na potrzeby tenisa ziemnegopozwoli na zwigkszenie dostgpno5ci oferty iekreacyjno-sportowej 

' dla wszystkich
mieszkaric6w Lubartowa i powiatu, zapewni rbzw6j rport, klubowego i profesjonulr.go,
umo2l i wi or ganizacj g imprez kulturalno- rozry wkowy ch. 

-

w naszym mieScie istnieje calkiem sporl grupa sympatyk6w bialego sportu. Znaczna czgsc z
nich deklaruj e, ze j est sklonn a placie za koizystanie , nhi.
W mieScie istnieje r6wniez szkolka tenisowa skupiaj4ca, w r6znych kategoriach wiekowych,
ok. 100 dzieci. Ze wzglgd6w lokalowych i organizicyjnychnismozna lorrr"rry" nauki na
kolejne grupy, w tym.dorortygh, kt6rzy s4 zainieresowani-gr4 w tenisa cry padla.
Powstanie takiego obiektu datoby asumpt do stworzenia siwarzyszenia, ktor. staraloby sig o
Srodki zewngtrzne (np. Ministerstwo Sportu, Polski ZwiqzekTenisowy,' cry liczne granty na
sport z instytucji finansowy, platne lekcje tenisa), ki6re pozwotityUy na zapewnienie
pokrycia biez4cych koszt6w funkcjonowania hali i zapewnienie- wdrozenia pro.rruszkoleniowego. r------

Dodatkowe nieobowiqzkowe zalqczrikt (*o -
opiniowaniu projehu: kosztorys szacunkowy, dokumentacjg technicrn'q, *opg lub szki,:
sytuacyjny, zdjgcia lub inne materialy;
l. przykladowa oferta Tenistal sp. z o.o.

'adowa oferta Gr,imar s.c.

Oiwiadczenia
Oiwiadczam, 2e podane w formularzu informacje sq zgodne z aktualnym stanem prayvnym

Data i podpis zglaszajqcego prol'ekt;

05.02.2020 Lr+rrrL /Urrk&



T<LAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(dle osobv popieraiacei proiekt w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w)

W zwi4zku z realizacjq wymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
z ptzetwaruaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenia o ochronie danych ,,RODO"),
informujemy o zasadach przetwarzania PanilPana danych osobowych oraz o przyslugujqcych
PanilPanu prawach z tym zwiqzany ch.

1. Administratorem Pani lPana danych osobowych przetwarzanych w UrzEdzie Miasta
Lubart6w jest: Burmistrz Miasta Lubart6w, z siedzibq przry ul. Jana Pawla II 12,
21-i00 Lubart6w.

2' JeSli ma Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie dzialania Urzgdu Miasta Lubart6w, a takae
przysluguj4cych Pani/?anu uprawnief, moze sig Pani/Pan skontaktowad
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzgdzie za pomocE adresu iod@um.lubartow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq w celu weryfikacji formalnej projekt6w
zlohonych w ramach Budzetu obywatelskiego Miasta Lubart6w.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s4 na podstawie art.5a ust. 7 pkt I ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmirurym.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 podmioty upowaznione na podstawie
przepis6w prawa. Dodatkowo dane te mogE byi dostgpne dla uslugodawc6w
wykonujqcych zadania na zlecenie Administratora w ramach Swiadczenia uslug
serwisu, rozwoju i utrzymania serwis6w informatycznych.

6. Przysluguj4 Pani/Panu z wyj4tkami zastrzeaonymi przepisami prawa, nastgpuj4ce
uprawnienia: prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych, prawo do- ich
sprostowania, usunigcia, jak r6wniez prawo do ograniczeniaich przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7, Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania
danych osobowych bgdzie skutkowal brakiem mozliwoSci udzielenia poparcia
projektowi skladanemu w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

8. W przypadku uznania, i2 przetwaruatie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzotczego, kt6rym w Polsce jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. 

-

9. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane, przez okres niezbgdny do realizacji celu
ptzetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krocej niZ okres wskazany
w przepisach o archiwizacji tj. w jednohtym rzeczowym wykazie akt organ6w gminy.

10. Pani/Pana dane nie bgd4 przetwaruane w spos6b zautomaty zowany oraz profilowane.

tr",rl /AW\'



TENISTAL Sp6lka z o.o,, Sp6lka komandytowa

UI. Leszka Bialego 21, BO - 353 Gdarisk

Kom,: 501 061 141, Tel,lfax: (58)3ZZ09 O7

Adres korespondencvinv:

Domachowo 19

83-041 Mierzeszyn

7 stycznia}l2}

OFERTA 01/01 t2020MZ
HALA TENISOWA

WYMIARY SzerokoSi: 17m

DtugoSd:36m

Wysoko6i w szczycie: 8,5m

IloSi fuk6w: 5 sztuk + 2 rumy szczytowe
KONSTRUKCJA Material: dwuteownik

tr-uki polqczone ze sob4 stgzeniami rurowymi poprzecznymi
Konstrukcja malowana farb4 nawierzchniow4 i podkladow4 (farby
poliuretanowe) w kolorze

PROJEKT I ZAKRES OBST,UGI Projekt konstrukcyjny do adaptacli: 4 egzemplarze
oferta uwzglgdnia opracowanie dokumentacj i projektowej, obsfu gg
inwestycji wiEzyku polskim, wyl}cznie w ramach zakresu okredlonego w
n iniej szym kosztorysie.

Ko sztorys n ie uwzgl gd nia Ladny ch szcze golny ch wym aga6 p o stawi onych
przezurz}d udzielai4cy pozwolenia na budowg (ie2eli przypadek taki
wyst4pil), w tym oplat administracyjnych, projekt6w wykonawczych,
warsztatowych, branZowych, zestawief materialowych, wygrodzenia placu
budowy, zapewnienia medi6w niezbgdnych do prowadzenia rob6t, w tym
koszt6w

POSADOWIENIE lJtopy fundamentowe: 10 sztuk/halg

POKRYCIE IIALI Pokrycie scian oraz dachu wykonane jest z podw6jnej waistrvy membiany
PCV na bazie siatki syntetycznej

Gramatura 650g/m2

- Iv4embrana PCV posiada atest trudno zapalnoSci
SYSTEM NADMUCHU POWLOK wentylator kanalowy oraz system kanar6w - utrzymuje .isnieni- po*otr-

rn i gdzy powlokam i tw or zEc poduszk g powietrzn4
OTWIERANE BOKI HALI - Ilokj hali (dfuZsze) otwierane - podwijane
OGRZEWANIE ){agrzewnice gazo\ /e montowane wewnqtrz hali,

nagrzewnice gazowe 32kW (2 s*..lhal$ + termostaty
rnontazowa oraz wykonanie instalacji elektrycznej
Instalacja gazowa wewn4trz hali po stronie Inwestora

I'rojektory ledowe Ledvance o mocy 180W kaZdy, gszt,/halg

okablowa.ie elektryczne wewn4trz hali prowadzone w peszlach
Ellementy przeLroczyste w dachu hali - Swietliki

L)rzwi aluminiowe 90cm oraz drzwi ewakuacyjne rturo*<t".r*i.rr,.l

205 000 zl netto/halg

na konstrukcji
, kominy i konsola

OSWIETLBNIE

DRZWI

CENA

www.tenistal.com.pl
NIP; 584 -1173-45-15, REGON: 22t990342 KRS: 486218



Ul. Leszka Bialego 21,80 - 353 Gdafsk

Kom.: 501 061 14l, Tel./fax: (58)32209 07

Domachowo 19

83-041 Mierzeszyn

POZOSTAI-,E INFORMACJE

WA}{UNKI GWARANCJI

OF'ERTY

CZAS REAT,IZACJI

WARUNKI PI,A

MontaLz 2lata

Pozostale materiaty i urzqdzenia: zgodnie z gwarancjami producent6w

Do uzgodnienia na etapie negocjacji warunk6w zam6wienia

Zawarcie umowy: 40%o

Dostawa konstrukcji: 40%

Zakonczenie monta2u: 20 Yo

DODA']TKOWO OF'ERUJEMY

ODGROMIENIE HALI

A (KURTYNA ROZSUWALNA) 4 OKIENKA x 4,5m = 18m

DESTRYFIKATORY POWIETRZA

Destryfikator przeciwdziala gromadzeniu sig cie;plego powietrza w g6rnych partiach
pomieszczenia. wentylator zasysa cieple powietrze i wymusza jego przeptyw ku
dolowi, do strefu przebywania ludzi. Powodu.je to zmniejszenie strat ciepla przez
strop i skutkuje szybszym ogrzewaniem budynku. Oferowane urzqdzenia wyr6znia
wytrzymaloii mechaniczna, odpomo66 na zabrudzenia, niska waga oraz estetyczny
uygl4d.

5 500 zl netto

11 000 zl netto/strong hali

5 000 zl netto,/'2 szt./halq

Oferta uwzglgdnia ceny nefto, do kt6ry,ch nale|y doliczy6,23%o podatku VAT. Przedstawirona oferta
cenowa ma charakter inforrnacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.l Kodeksu
Cywilnego - ofertE stanowi l4cznie niniejszy dokument wraz z kompletnym projektem umowy
okrerilaj4cym szczegoly realizacji przedmiotu umowy. W zalo2eniach ofetowych nic uwzglgdniono:
projektu architektoniczno .- branzoweg,c (budowlanego), obslugi geologicznej, geoclezyjnej, nadzoru
inwesfycji: kierownika rob6t, kierownika budowy, prac ziemnych, posadzki przemyilowej, Scian
wewngtrznych, stolarki wewngtrznej, instalacji bran2owych, zagospodarowania terenu.

wwvr.tenistal.com.pl
NIP: 58,1 -273-45-15, REGON: 22t990342 KRS: 486218

30 dni



TENISTAL Sp6lka z o.o., Sp6lka komandytowa

Ul. Leszka Bialego 21, 80 - 353 Gdarisk

Kom.: 501 061 14t, Tel./fax: (58)32ZOg 07

Adres korespondencyjlLy ;

Domachowo l9

83-041 Mierzesryn

WYKONANIE KORTU TENISOWEGO AKRYLOWEGO

PODBUDOWA BETONOWA

Wykonanie posadzki wraz zpodbudow4:

* losp6lka (piasek 30cm wraz z jego zaggszczeniem),
folia budowlana, posadzka betonowa lOcm z betonu

\29, wl6kna polipropylenowe 0.91m3, nacigcie
dylatacji

NAWIERZCIINIA AIANYi

Nawierzchnia akrylowa z certyfikatem ITF3 190 zl netto/m2 x 648
netto

= 123 120 zl

120 zl netto/m2 x 648m2 = 77 760 zl
netto

wwu,.tenistal.com.pl
NIP: 584 -2'73-45-15, REGON: 221990342 KRS: 486218
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Ul. Leszka Bialego 21, 80 - 353 Gdarisk

Kom,: 501 061 l41,Tel.tfax: (SS) 322 Og 07
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Domachowo 19

83-041 Mierzeszyn

osPRz4T SPORTOWY

C)sprzgt tenisowy

.:! Stupki aluminiowe, tuleje, pokrywki, siatka, montaz
2 000 zl netto/komplet

Podsumowanie:

Hala tenisowa:'205 00021 ne:tto

2 Zaluzje rozsu\,vane:2 x 11 000 zi netto : 22 0OO zl netto
Podbudowa: 77 760 zl netlo
Nawierzchnia al<rylowa: 121\ l2O zl netto
Osprzgt tenisowy: 2 000 zl netlo

RAZEM: 429 880 zl netto

Mamy nadziejg,2e przedstatviona oferta spelni Paristwa oczekiwania. W przypadku
jakichkohviek pytaf pozostajemy do paristwa dyspozycji.

Pozdrawiam,

-

ww.4r. teni stal. com.p I
NIP: 584 -273-45-15, REGON: 221990342 KRS: 486218

m
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HALE T,UKOWE

Konstrukcja hali tukowej pozwala na przekrycie maksymalne du2ych powierzchni przy najmniejszym
zu2yciu materia16w. JesteSmy w stanie wykonai halq o rozpiqto(ci luku do 25m, l:ez ogranicze6 w
dtugoScihali.

Zastosowanie hal lukowl'ch jest nieog;raniczone, od przekrycia nawierzchni sportowych (tenis, pilka
no2na, siatkdwka, koszykdwka, ptywalnia), poprzez obiekty komercyjne (sklepy, sktady, ekspozycje,
wystawy), po zastosowania w przemyfle (magazyny, hale produkcyjne, hangary).

Projektowane przez nas hale spetniajq wszystkie wymagania okreslone w polskich Normach, dla
ka2dej Iokalizacji (strefy wiatrowe i Sniegowe), nie oszczqdzamy na bezpiecze6stwie. JesteSmy
elastyczni w projektowaniu - do ka2dej realizacji podchodzimy indywidualnie, nie ograniczamy siq do
,,projekt6w typowych",

Zapewniamy pelnq, kompleksowq obslugq - od projektu koncepcyjnego, poprzez projekt budowlany
po realizacjq.

INt?ORMACIE T'TjCHNICZNE

W zalezno6ci od potrzeb oferujemy r62ne przykrycie hali:

n pojedyncza powtoka (membrana) PCV - idealna do przekryi nie ogrzewanych magazyn6w,
hal, skladowisk.

" podw6jna powloka PCV, z wentylowanq poduszkq powietrznq. wtloczoner pomiqdzy dwie
powloki powietrze m in ima lizujer straty ciepla oraz za po biega,,topota n i u,, powlok.

T,OSZYCIE

Poszycie wykonane z najwy2szej jakoSci material6w PCV o gramaturze w zal<resie 620-6909,
stosujemy wylqcznie materiaty wiodqcych europejskich producent6w tkanin powlekanych pcV takich
jak Mehler, sattler, Verseidag i serge Ferrari. stosowane przez nas materiaty spelniajq r,r,rymagania
norm w zakresie material6w stosowanych w budownictwie, w tym w zakresie trudnopalno(ci
(FR - B1/M2, DIN 41'oz). Zabezpieczenie material6w przeciwko ple(ni igrzybom zapewnia dlu2szq
trwatosi u2ytkowq - powloki nre korodLriq, nie 26tknq i wolniej siq starzeiq.

Powloki wykonane z material6w wy$oce
przepuszczajqcych Swiatlo (nawet do 40%),

bqdi zastosowanie 6wietlik6w pozlvala

wyeliminowai koniecznoSi doSwietlania
haliw ciqgu dnia.



OGRZEWANIE

Do ogrzewania hal stosujemy bardzo efektywne rurowe promienniki gazowe. Zasacla dzialania
promiennik6w mo2e byi por6wnana ze sposobem funkcjonowania slo6ca fale
elektromagnetyczneSo promieniowania podczerwonego przechodzq przez powietrze, ogrzewajqc
powierzchnie i ludzi,

Dzigki takiemu rozwiqzaniu nie musimy uruchamiai
ogrzewania na dlugo przez korzystaniem z obiektu, a

odczuwalna temperatura w hali jest wy2sza od
temperatury rzeczywistej. To wszystko przektada siq
na wy2szy komfort cieplny, przy ni2szych n;rktadach na
koszty ogrzewania w stosunku do innych stosowanych
rozwiqzari.

l{ONSTRTJKC}lr

Nasze hale oparte sE solidnych stalowych elementach
walcowanych, dobieranyr:h w zale2noici od wielko(ci hali i

lokalizacji inwestycji. Elementy zapieczone sq antykorozyjnie
poprzez malowanie systemem farb antykorozyjnych, System
stq2eri linowych napinanych irubami r;rymskimi stabirizuje catoSi
konstrukcji.

Opcjonalnie hale mogq byi wllkonane z element6w
konstrukcyjnych z drewna klejonego.

I'ROIEKT

Hale tukowe jako obiekty caloroczne rarymagajq uzyskania pozwolenia na budowq, co uriqze sig z
przySotowanienr projektu budowlanego. w cenie hali dostarczamy projekt konstrukcji hali, czylijednq ze skladowych projektu budowlanego. Pozostate elementy - projekt architektoniczny i projekty
bran2owe wrazz- uzgodnieniami nie sq u.iqte w cenie hariiwymagaiq dopraty.
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WYMIARY HALI 18x36 18x36 20x40 22x44 24x48
KONSTRUKCJA tPE 200 IPE 200 rPE 200 lPE220 tPE 240
rroSC tux6w 5 8 9 10 11
wvsoroSC 2,3/9m 9m 10m 11.m 12m

MOC OGRZEWANIA 2 x 42kW ,Z x 42kW 2 x 47kW 3 x 42kW 3 x 47kW

CENA: 275 000 zt | 310 000 zl 380 000 zl 425 000 zt 490 000 zl

oSWIETLENTE LED

POSZYCTE

TRANSLUCENT

POSZYCTE Z

LAKIEREM PVDF

Cate

15-

Zastosowanie material6w -
Zastosolvanie lakieru pVDF

CENI\IIK STANDARDOWV

oPcJoNALNtE (DOPTATA)

u LED - 72lam 150W l1ll39lq o ponad 60%)
3 000 zl

5 400 zl
po:;zycie hali z materialu typu translucent (przepuszczalnoSi Swiatla na

rownom te rne nie Swiatla zewn w hali
15 000 zl

32 500 zl
membran

wydlu2a
z lakierem
trwaloii

PVDF _
poszycia

powtoka siemoczyszczqca.
oraz poprawia estetykq

zna obiektu
16 000 zt

32 500 zt
Rolety w,Scianach bocznych - rozsuwane (w formie firanki) w pro*ronicain na *ozt acr,

ROLETY BOCZNE lo2yskoraranych. Ro dwuwarstwowe z podu
16 000 zt 20 000 zt 24 000 zl 28 000 zl 32 000 zl

Projekt architektoniczny calej

POZA OFERTA

inwestycji (zagospodarowanie terenLl, projekty instalacji, uz6Jodnienia bhp,
).

Podbudowa i nawierzchnia sprlrtowa (oddzlielna of.rt, crirn-.r).

INFORMACJE DODATKOWE

GWARANOA 3lata

27 OOO zl

Przylqcze prqdu, instalacja zasit4qca do lan ffiinstalacji elektrycznej. v' Yv' r I

P rttfi ect a o. r,, ; ^"1of,1[lllf.*: .-:Przytqcze gazu, instalacja zasil.jaca do prol ryk*;*r.*, -
iu, ogtodi.ni", p.*ing, r.tr .r.hituktrffil*"d.i.ri. h.li). -

Ewentualnezabezpieczenieppo2'konstrukcjir,,oqpq.

czAsREALlzAcJlB-12tygodniprefabryl.:acjaeleme:.,s,€;lI-.J],.le-y-

rozumieniu ort'66 91 kodeksu cywilnego oroz innych wro3'ciwych przepisdtw prawnych.

Grimar s.c
Al. Korfantego 191a

40-153 Katowir:e

KONTAKT(-rr
ffirEm



NASZE REALTZAOE

MIEJSCE ROZMIAR HAL ROK
Siedlce mazo'ryieckie 77,6m x 36,5m 2012

ziny Slqskit: L8m x 37m 20L2
Strzelce Opolskie opolskie 18m x 35m (dwie hale) 2013
Rudy k. Raciborza Slqskit: 20m x 40m 2073
Lipki Wielkie lubuskie 18m x 32m '20t4

Tabqdz k. Zambrowa pod laskie 18m x 36m '201,4

Gliwice 5lqs k ier 17,5m x 36m '2014

Wroctaw doln o:ilqskie L8m x72m '201,4

Bystra Slqskier 18m x 37m 2015
Katowice Slqskier l,8m x 35m (dwie hale) 2015
Wodzislaw Slqski (lqskier 18m x 36m (trzy hale) 201,6
Cze lad2 Slqs k ier 22m x 44m ?_01.6
Bystra $lqskie, 18m x 37m ?_017
Kqty malopolskie 20m x 45m ?_ot7
Zwierzyn iec Slqskie L8m x 36m 2018

eburg -DE Nierrcy l"8m x 36m (dwie nawy) ?_o7B
Sarisske Jastrabie - SK Slowar:ja 16m x 37,8m ?_019
Rawicz wielkopolskie 18m x 36m 201,9
Tczew pomorskie 1 , ,42m (hala nad lodowiskiem) ?_079
Tychy Slqsl<ie 13m x 55m (dwie hale - pilka no2na) 2019
Kozy Slqskie 18m x 37m (dwie hale - tenis) ?_ot9
Drwinia / Dziewin malopolskie 14,5m x27,5m + lqcznik ?-ot9
Libiqi /Zark malo pr: lskie 24,3m x 45,0m 201,9
Wadowice / Kler:za Dolna malopolskie 24,Om x 44,0m 201,9

&t+!a..f, !-
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NAWTERZCHNTE TENTSOWE I WTELOFUNKCYJN E

Nowoczesnoii i konkurencyjno6i 
'ru sporcie to r6wnie2 odpowiednie warulki do treningu.

Zastosowanie markowych produkt6w to gwarancja trwaiego koloru, doskonata
przesiqkliwo(i, amortyzac)a umoiliwiajqcq bezpieczna grQ, wlaSciwy po6lizg, odporno5i na
promienie UV oraz na niskie temperatury,

W naszej ofercie posiadamy nawierzchnie do tenisa, nawierzchnie wielofunkcyjne, pilkarskie
oraz nawierzchnie u2ytkowe ( place zabaw, ogrody, pasy rozdzielajqce jezdnie),

CENI!IK

UZYgKAJ OFERTE INDYWIDUALNA

Ceny netto (+VAI23%)

Obejrnujq materiaty, transport i monta2 na l.erenie kraju.
w cenie podbudowy uiqto obrze2a betonowe, korytowanie idrena2 (ie3li wymagany).
Ceny szacunkowe, zale2ne od lokalizacji i rvymagari gruntowych.

NI\WIERZCHNIA CENA/ mz PODBUDOWA CENA/ mz RAZEM/me

RAZEM ZA

KORT

(6a8 m2)

Sztuczna trawa 87 zl
l(ruszywo 85 zl 172 zl 1,1,1, 456 zl

Beton 720 zl 207 zl 734 136 zl
Mqczka ceglana 52 zl l(ruszywo / 2uiel 70 zl 722 zl 79 056 zl
Akryl L05 zl t3eton/asfalt 120 zl 225 zl 145 800 zl
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SZTUCZNA TRAWA

Nawierzchnia ze sztucznej trawy pozwala na uiytkowanie kortu
atmosferyczne, bez czasochronnych nakrad6w na konserwacjq,

Producenci traw zalecaiq ich konserwaciq do 4 razy w ciqgu roku, aby
2ywotno36.

bez wzglqdu na warunki

maksymalnie przedtuiyi ich

Dynamiczne podlo2e orcz wlaSciwy poilizg zapewniajq komfort i bezpieczeristwo gry.
Zminimalizowane ryzyko kontuzji oraz nadmiernego obciq2enia staw6w w por6wnaniu do
nawierzchnitwardych.

Korty ze sztucznej trawy budujemy w oparciu o
sprawdzonych dostawc6w - ,wloskiego

producenta - firmq SIT-lN oraz czeskiego _
firmq JUTA GRA:;S

:. .':' . ..
. il .:i:.

SPOHTr!*"... a;ai

srT-tN

Parametr:

WysokoSi

Ciqzar wt6kna

Gruboii wt6kna
lloSi wt6kien
Waga calkowita
Rodzaj wl6kien
Rodzaj podktadu

Atest ITF

Jednostka:

mm

dtex
pm

szl/m1l-

g/m2

Tenis 15 lsportLl
Super HD

15

6 600

L10

88 200
2 050

PP, fibrylowane

PP

Medium (3)

Tenis 12 HD

1.2

6 600

110

117 600
2 150

PP, fibrylowane
PP

Medium Fast (4)

Trawa sit-ln Tenrris 15 doskonale sprar,t'dza siq r6wnie2 jako nawierzchnia uniwersalna do uprawiania
innych dyscyplin sportowych (m.in. pitka noina, koszyk6wka, badminton)

{s J u IAgrasi,s

JUTA GRASS

Fast Track 15

15

6 600

65

88 188

2 199
PE, fibrylowane

PP

Medium (3)
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24 CM

r0-ls cM

20 CM KRUSZYWO
FRAKCJ,A 31,5 - 63MM

PODBUDOWA BETONOWA

Polecana do obiekt6w zadaszonych, w znaczny spos6b ogranicza wystgpowanie rvilgoci wewnqtrz
obiektu poprzez zwiqkszenie izolacyjno3ci z gruntem.

IIODZAJ[, PODBUDOWY DLA SZI'I,JI3;:NEJ TRAVVY

PODBUDOWA Z KRZUSZYW MIENERALNYCH

Polecana do obiekt6w nie zadaszonych. Struktura podbudowy wraz zastosowany, drena2em
doskonale odprowadza wody opadowe z powierzchni kortu.

TRAWA SYNTETYCZNA

MIAL KAMIENNY

KRUSZYWO

FRAKCJ,A 0.31,sMM

TRAWA SYNTETYCZNA

BETON ZE ZBROJENIEM
ROZPOROSZONYM

PIASEK I-UB

MlAl KhMlENllY

KRUSZYWO

FRAKCJA 31,5. 63MM

15 CM

scM

20 CM



//.J"\

GRIMRH
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GNJINOB

wYposAzENtE ronrirw

ASORTYMENT

'Iuleja monta2owa do sltpk6w o*;lra, k*adrrto*a

Stupki do tenisa zienrnego .lrn.,inio
naciqgowym wewnqtrz :;lupka, tuleje w komplecie
Slupki do tenisa ziemnego .,rn,,n

.mechanizmem naciqgov/yrn vvelvnqtrz stupka, tuleje w komplecie
Stupki przeno6ne aluminiowe erofu
wewnEtrz slupka wrazz podstavra jezdnq utatwiaiqcq zarozenie oraz transport,
lqki mocowane do podlo2a za pomocq dw6ch Srub
Siatka Professional, norrra ILTF, siatka no
grubosi splotu 3,5mm, dziqki spr:cjalnej technologii produkcji oczka nie ulegaiq
przesunigciu, optyma lna przejrz1,51eg6

Siatka Standard, norrna ILTF, wyl c,na .

Podp6rki do gry singlowej, alumin o*
siatkg, dlugo5i 107 crn
'Iajma Srodkowa siatki clo tenisirn,
tworzywem sztucznym, zakoriczona nierdzewnym haczykiem
Stanowisko sqdziowskie professional; norma I LTF, konstrukcja aluminiowa,
sl<ladana z mo2liwoiciq monta2u

Stanowisko sqdziowskie Standard, k

sl<tadana z mozliwo(ciq monta2u

Stanowisko sqdziowskie Standard, k
skladana z mozliwojclq nrontazu

Szczotki do czyszczenia linii tenisc,rni
suchej

Szczotka do zamiatania kortu, atrgi
Siatka do wyr6wnywani,a kort, Rc,j,
wymiar siatki 1,5 x 2m, I<rawgdl oc;lka siatki 2cm
Siatka do wyr6wnywania tortu poO*ojna, moco*inina listwie drewnianej,
wymiar siatki 1,5 x 2m, l<rawgdl oc::ka siatki4cm
Przenosny zestaw do gnl w tenisa rffi
Blenda tenisowa Zxllm, SO t<araU,icrytOw

Siatka rozdzielajqca korty Huci cie;no-zielon, 2F^.40m

CENA ZI
NETTO

L070/kpl

fia)/kpl

3880/kpl

690/szt

490/szt

170/para

90/szt

21.80/szt

t470/szt

Ia90/kpl

120/kpl

740/szt

590/szt

.570/szt

',t60/kpl

570/szt

7700/szt

Ceny obejmujq transport i montaz,

t70/szt
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2MM

rs cM

5CM

KORTY AKRYLOWE (Hard Court)

Budowa kort6w akrylowych polega na nalo2eniu kilku warstw wylewek akrylowych na podbudowq
betonowq/asfa ltowq.

Jest twardq nawierzchniq cechuiqcq siq szybkim i niskim odbiciem pilki.

Stosunkowo bezproblemowa w uiytkowaniu.

Bogaty wyb6r kolo16w nawierzchni.

PODBUDOWA DLA KORToW AKRYLOWYCH

AKRYL

ASFALT/BETON

PIASEK LUB
MIAL KAMIENNY'

KRUSZYWO
IRAKCJA 3'I,5.6]MM

20 CM
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4CM

2CM

25 CM

KORTY ZTEMNE - MACZKA CEGLANA

Najtafisza nawierzchnia tenisowa z dostepnych na rynku, Lubiana przez tenisist6w, niestety
naitrudniejsza i najbardziej klopotliwa w utrzymaniu. Aby utrzymai jq w dobrej kondycji wymagana
jest konserwacja po kaidej grze.

Wra2liwa r6wnie2 na warunki atmos;feryczne - obfite opady mogq wylqczyi kort nar,vet
godzin. Mimo to lepiej sprawdza siq ,iako korty zewnqtrzne,

PODBUDOWA DLA KORTOW ZIEMNYCH

na kilka

MACZM CEGLANA

MIAI. KAMIENNY

KRUSZYWO
FRAKCJA 0.31,5MM


