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Formularz zgNoszenia Projektu do Budiotu Obywatelskiego Miasta

Poni2sze pola naleZy wypelnia6 DRUKOWANYMI literami:

l. Numer identyfikacyjny Projektu (wypetnia Urzqd Miasta Lubart6w)

i smukla zafree

3.Lokalizaqa Projektu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numer6w dzialek.

4. Skr6cony opis Projektu

Informacje zawarte w tym punkcie powinny
wskazywa6 najistotniejsze elementy Projektu.

zawierat maksymalnie 1000 znak6w. Opis ten powinien
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5. Szozeg6lowy opis Projektu

Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawc6w realizujqcych projekty.
realizujqcego dany Projekt zostanie dokonany przez Gming Miasto Lubart6w
prawem.

Wyb6r konkretnego podmiotu
w ramach procedur okreSlonych

2. Tytul Projektu

dedykowany jest do os6b, kt6re chc1zadbat o swoje zdrowie, kondycje fizycznyi sylwetkg . Maon
do 55 roku iryciado czynnego udzialu w 6wiczeniachfizycznychpod okiem wykwalifikowanych i

silowych oraz fitness. Uczestnicy projektu bgd4 mogli nieodplatnie uczestniczyd w zajgciach, a takhe
i warsztatach prowadzonych przez wielu specjalist6w (fizjoterapeuci, dietetycy, trenerzy medyczni

budowania $wiadomo$ci zdrowego trybu.irycia.Pruewidziana iloSd uczestnik6w projektu to 780 os6b,
dodatkowo ze wszystkich urzodzefi i sauny.

Lubartowie mlodzi ludzie nie maj4 mo2liwo6ci skorzystania w spos6b nieodptatny zzajqd prowadzonych
jalist6w. Miasto nie posiada odpowiedniego zaplecza. Tymczasem coraz wigcej os6b ma nadwagg,

co skutkuje problemami zdrowotnymi. Dlatego przedkladam m6j projekt zajg6 na silowni dla os6b do
zycia. Poryyhsza zajgcia odbywad sig bgd4 pod okiem wykwalifikowanych instruktor6w posiadaj

ipowiednie cerlyfikaty jak i organizowane bgd4 cykliczre warcztaty i szkolenia dotycz4ce m.in.
iania, dietetyki, zdrowego krggosfupa i korekty wad postawy czy podstaw treningu silowego . Przewidy

uczestnik6w to 780 os6b. Dodatkow4 moZliwo$ci4 poprawienia stanufizycznego i zdrowotnego jest moZli
zystania z sauny. Rodzaj karnet6w: miesigczne. Okres ich obowi4zywaniaw zalehno$ci od miesi4ca realaacj
iektu do 30 dni. Karnety nie musz4 by6 zrealizowane w ci4gu jednego miesi4ca. Oznacza to, irc np.je2eli v

ierwszym miesi4cu zglosi sig 300 os6b, to kolejne niewykorzystane karnety przechodz4 na kolejny miesi4c
iny, aL do wyczerpania puli 780 karnet6w. 54 to tzw. karnety open - czyli mohnana nich lwiczyd bez ogranic
owych (oczywi$cie w godzinach pracy silowni). Szkolenia i Warsztaty, bgdQ mialy charakter otwartej I

rpis6w I bede mogli z nich korzysta6 wszyscy mieszkafcy Lubartowa nieodplatnie do wyczerpania limit6w miej
Cwiczenia wykonywane na nDej wskazanych urz1dzeniach oruz zajgcia fitness maj4 za zadanie pozby,

ig nadmiernych kilogram6w, poprawieniu sylwetki, zbudowaniu tkanki mig$niowej (w zaleznoSci od oczekiwani

_:__ i



1. Co najmniej 6 bieimi,ktire zmierzq prgdkoSd biegu lub truchtu, tgho, czas treningu i pokonany dystans.

Ponadto bgdzie moZna ustawi6 nachylenie iwskazad ilo66 oczekiwanych kaloriido spalenia.

2, Co najmniej 6 trena2er6w eliptycznych z ruohomymi rgkoje$ciami. Urzqdzenie bgdzie informowalo

trenuj4cego o prgdkoSci, poziomie obciqzeni4 tgtnie, czasie trwania heningu, pokonanym dystans,

spalonych kaloriach, profilu trasy, czasie dwiczeri. Kuhde zurz4dzefi bgdzie mialo minimum 25 poziom6w
obciq2enia.

3. Co najmniej 6 rower6w poziomych kt6re, znierz4 prgdko66, poziom obci42enia, tgtno, czas trwania
treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profil traqy, zegar.

4. Co najmniej 6 rower6w pionowych, kt6re bgd4 mialy 20 poziom6w obci4Zenia i mierzyd
bgd4: prgdko6d, poziom obcifienia, tQtno, czas trwania treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profil trasy,

5. Co najmniej 2 trenaher6w wioSlarskich. Urzqdzenia bgd4 mierzy| czas trwania treningu, dystans, t9
spalone kalorie, moc, liczba ruch6w wioslem, tgtno.

6. Co najmniej 11 rower6w do zajgd grupowych popaprawiaj4cych wydolno66 organizmu.
7. Co najmniej 1 symulatorschod6w. Urzqdzenie bgdzie informowa6 lwiczqcego komunikatamitakimi

czas programu, pozostaly czas,liczbakrok6w, pigtra, kalorie, prgdkoSd, kroki, tgtno.

8. Co najmniej I urz4dzenie na barki w klgku, kt6re umo2liwia6 bgdzie 6wicz4cemu wykonanie iwiczeni
podci4gania sig w pozycji klgcz4cej, posiadai mn.2-pozycyjne uchwyty wyciskania cigzaru ciala,
min. 2 pary uchwyt6w do podci4gania, zlokalizowane na r62nych wysoko$ciach.

9. Co najmniej I urzqdzenie na migsief najszerszy grzbietu z regulowan4 blokadq n6g, kl6re umo2liwi
6wicz4cemu wykonaie mezaleLny ruch ramion wyposaZone w zestaw ogumowaoychtalerzy.

10. Co najmniej l urzqdzenie wio$larskie siedz4c zniezaleLnym,rozbieLnym torem ruchu r4k
posiadad wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na ka2d4 rgkg, posiada6 regulowane oparcie klatki
piersiowej. Ponadto urzqdznniebgdzie zawieral uchwyt lub p6lkg na rgcznik i bidon.

1L. Co najmniej l urz.4dzenie wio5larskie siedz4c. Urzqdzenie umo2liwi dwiczqcemu niezaleLnie wykonywanie
ruch6w zbieLnycb wyposaZone w podw6jne uchwyty w pozycji do wyciskania,
siedzenie o regulowanej wysoko5ci,Urz4dznnie posiada6 bgdzie zestaw ogumowanych talerzy.

L2. Co najmniej 1 stojak 45 stopni grzbiet ze skokow4 regulacj4 wysoko$ci dlaOwiczqcego z podparciem n6g.
L3. Co najmniej I zqdzenie na migsief plec6w i klatki piersiowej umo2liwia6 bgdzie wykonanie lwiczeir

pozycji siedz4cej z niezaleinym torem ruchu r4k, bez koniecznoSci zmiany pozycji osoby lwiczqcej
posiadad wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na kahd4 rgkg i posiadad regulowan4 poryc.
uchwyt6w.

14. Co najmniej I stojak do podciqgania na migsieri brzucha umoLliwial bgdzie wykonanie w avisie, z oparciem
plec6w oraz podkladkami na lokcie umo2liwi6 |wiczenia migsni tr6jglowych ramion poptzaz wyciskani
cigLaru wlasnego ciata przy pomocy antypo5lizgowych uchwyt6w.

15. Co najmniej 2 wzqdzenia do 6wiczeri mig6ni klatki piersiowej wachluj4c umo2liwia6 bgdzie wykonani
6wiczenia w pozycji siedz4cej zniezaleiLnym torem ruchu r4k, posiadad wielopozycyjne uchwyty lub min.
dwa uchwyty nakahdqrykg oraz regulowan4 porycig uchwyt6w.

16. Co najmniej 1 urz4dzenie do dwiczeri mig$ni klatki piersiowej umo2liwiad wykonanie dwiczenia w pozycji
siedz4cej zniezalehnym, zbieznym torem ruchu r4k posiada6 bgdzie wielopozycyjne uchwyty lub min.
uchwyty nakahd4rgkg wyposa2one w p6lkg na rgcznik i bidon.

L7. Co najmniej I urz4dzenie do wypychania siedz4c umo2liwia6 bgdzie wykonanie 6wiozenia w po4yoji
siedz4cej poprzez wyciskanie cigharu cialab dzigki ruchomemu siedzisku z oparciem, zamontowanemu n
lo2yskach na szynieoraz posiadad bgdzie min.7-stopniow4 regulacjg pozycji startowej siedziska

18. Co najmniej I prowadnicg sztangi O50 mm. Urz,1dr-enie zapewniajqce plynny ruch pod k4tem 90 stopn
wzglgdem podlo2a. Ponato posiada6 bgdzie min. 8 zintegrowauych uchwyt6w natalerze oraz posiada6 min.
10 pozycji startowych. Urz4dzenre posiada6 bgdzie zestaw ogumowanychtalerzy,

19. Co najmniej I urzqdzenie na klatkg piersiow4 w wyciskaniu siedz4c z zaleLnym torem ruchu r4k,
bgdzie wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty nakaidqrgkg oraz regulowan4 wysoko$6 siedziska

20. Co najmniej 1 lawa prosta ze stojakami. Urz4dzenieposiadad bgdzie wbudowany podest asekuracyjny, 6

zintegrowanych uchwyt6w natalerze oraz2 poziomy uchwyt6w sfuZ4oyoh do odkladania sztangi.

2L. Co najmniej 3 lawy uniwersalne wyposa2one w siedzenie i oparcie automatycznie dopasowuj4ce sig

siebie oraz S-krotna 0o do min. 80o.



22. Co najmniej 1 lawa na brzuch glow4 w dbl z regulacj4 kqta.Urzqdzenie umo2liwi 6wicz4cemu kil
regulowanie stabilizacjg uda dla os6b o fihnymwzro$cie oraz regulowao oparcie w 6 pozycjach pod k4tem

0o do min.25.

23. Co najmniej I tawa do wyciskania glow4 w d6l wyposahonaw min. 6 zintegrowanych uchwyt6w na
oraz min. 2 ponomy uchwyt6w sfu24cych do odkladania sztangi. Urzqdzeme posiadaC bgdzie zesta
ogumowanyahtalwzy.

24. Co najmniej 1 lawa sko$na posiadajaca min. 6 zintogrowanych uchwyt6w natalerze
Oraz min. 2 poziomy uchwyt6w sluZ4cych do odkladania sztangi. lJrzqdzenie posiadad bgdzie wbudowany
podest asekuracyjny oraz regulowane siedzisko orazzpstaw ogumowanychtaleruy.

25. Co najmniej 1 urz4dznnie na bicepsy umo2liwiad bgdzie wykonanie 6wiczenia w pozycji siedz4cej
zaleilnym torem ruchu rqkoruzposiadad bgdzie regulowan4 wysoko66 siedziska - minimum 3 stopnie oraz
j ednoczgSciowe podparcie lokci.

26. Co najmniej 2 tr awy Modlitewnik siedz4c. TJrz1dzenia wyposa2one beda w siedzenie z wielostopni
regulacj4 oraz polki na sztangg.

27, Co najmniej 1 wz4dzenie na triceps horyzontalne,lJrzqdzenre umo2liwia6 bgdzie wykonanie $wiczenia
pozycji siedz4cej z zaleinrymtorem ruchu r4k. Ponato posiadad bgdzie jednoczgdciowe podparcie lokoi
antypoSlizgowe podpory st6p

28. Co najmniej L umqdzenie na czworoglowy migsief, uda umo2liwiad bgdzie wykonanie iwiczenia w pozycji
siedz4cej posiada6 uchwyty po obu shonach siedziska oraz posiada6 min. 5 stopniow4 regulacjg potozeni
oparcia siedziska.Ponadto zawiera bgdzie uchwyt lub p6lkg na rqcznik i bidon.

29. Co najmniej Lvrzqdzenie namigsnie dwuglowe ldalefuqc,kt6re posiadadbEdziemin.4 -stopniow4regulacj
wysoko6ci poloienia tapicerowanych podp6r przedramion oraz min. 5-stopniow4 regulacjg polo2eni
ruchomego ram ienia maszyny.

30. Conajmniej lurz,4dzenienaprzywodzicielaudazewspomaganiem.lJrzqdzenie posiada6 bgdzie min.5-
stopniow4 regulacjg pozycji startowej ruchomyoh ramion maszyny orazzawiera6 stos pt5rtowy z selektorem
wagi. Ponadto zawiera uchwyty, kt6re znajduj 4 sig przy siedzisku. Przenosi obciq2enie za po6rednictwem
linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej ta$my.

31. Co najmniej I urz1dzenia na odwodziciela tda.IJrz4dzenie umozliwia 6wiczenia w pozycji siedz4cej.
Posiada min. 7 stopniow4 regulaojg ruchomych ramion maszyny. Zawierastos pl5rtowy z selektorem wagi.

32. Co najmniej I suwnicg poziom4, na kt6rej mo2na wykonywa6 6wiczenia nalei4co i siedzqco. l)rzadzeni
posiada dwudzielne oparcie oraz antyposlizgow4 platformg st6p.

33. Co najmniej 1 suwnicg 45 stopni, kt6ra posiada min. 6 zintegrowanych uchwyt6w natalerze,
regulowany k4ta oparoia, uchwyty dloni stabilizujqce porycjg, minimum 2 pozycje startowe i
zabezpieczen ie umoZl iw iaj4ce ustawien ie zakresu ruchu.

34. Co najmniej t stojak do przysiadbw.TJrz1dzenie o konstrukcji calkowicie zamknigta wyposa2one w haki
typu J, bolce zabezpieczaj4ce,3 chowane dolne kotki zkaadej strony, 2 dodatkowe rogi do
lafcuoha, rogi do przechowywania min. 8 cig2ar6w olimpijskich.

35. Co najmniej I urz4dzenie na lydkg siedz4c O50mm wyposazone w siedzenie dopasowu.ie sig do
ramienia, oparcie na kolana.

36. Co najmniej I urz4dzenie na brzuch r6wnolegle przeznaozone umo2liwiad wykonanie 6wiczenia w pozycji
siedz4cej z rnoLliwo6oiq podparoia lokci, wyposaZone w uohwyty dloni stabilizujqoe pozycjg i
wspomagaj4ce izol acj g m ig$n ia prostego brzucha.

37. Co najmnrej 1 ttojak na mig6nie brzucha. Urz4dzenieo wykonana z profili stalowych.
38. Co najmniej 1 lawa na brzuch niska z oparcie na nogi. TJrzqdzenie umo2liwia6 bgdzie niezaleina od siebie

regulacja siedziska i oparcia wyposazone w k6lka transportowe.

39. Co najmniej I twister siedz4c ze stosem g6rny umo2liwia6 bgdzie 6wicz4cemu wykonanie 6wiczenia w
pozycji siedz4cej z mo2liwo6ciq podparcia rek i st6p, posiadad bgdzie min.l0-stopniowq skalg regulacji
zakresu ruchu oraz uchwy lub p6tkg na rgcznik i bidon.

40. Co najmniej I wzqdzenie na migSnie po6ladkowe stoj4c z walkiem umoZliwiad bgdzie wykonanie 6wiczen
w pozycji pionowej i stojacej z podparciem klatki piersiowej i rqk oraz klatki

4t-. Co najmniej 2wieZa4 stanowiskowezregulacj4blokady n6g iwysokimzbloczem linowym posiada6 bgdzi
min. E nieza stanowisk do lwicznfi, w tym stanowisko do podci4ganiazmin.2 rodzajami



orv 8 niezaleiLnyah od siebie stos6w z selektorami wagi, przy czym kahdy ze stos6w bgdzie zawieral
regulator szybkiej progresji obciqZenia wagi stosu. Ponadto wzqdzenie posiadad bgdzie 2 stanowiska do
|wiczefr mig$ni grzbietu w po4ycji siedzqc.ej, polegaj4cych na przyci4ganiu cigLaru z przodu do tyfu,2
stanowiska do dwiczef na mig$nie h6jglowe ramion w pozlcji stoj4cej z moiliwo(ci4 oparcia plec6w,
polegaj4cych na Sci4ganiu cig2aru z g6ry,2 stanowiska do 6wiczefi mig6nia najszerszego grzbietu w pozycji
siedz4cej, polegajqcych na Soi4ganiu cig2aru z 96ry.

42. Co najmniej lLqcnukstalowy do ilw 2wieiry.
43. Co najmniej 1 stojak na kr4Zki wyposaZony w 8 uchwyt6w natalerze zabezpieczonych gumowq

lub gumowymi odbojnikami chroni4cymi ramg przed miszczeniem.
44. Co najmniej I urzqdzenie na barki siedzqc regulowane umoZliwiad bgdzie wykonanie dwiczenia w pozycji

siedz4cej zniezaleimymtorem ruchu r4k. lJn1dzerueposiadad bgdziewielopozycyjne uohwyty, dwudzieln4
oparcie, poduszki na ramiona.

45. Co najmniej I urzqdzenie na migsnie ramion zniezalehnie wykonywanym ruchom zbieLnym,
bgdzie w podw6jne uchwyty w pozycji do wyciskania.4 zintegrowane haki na obci4zenia.

46. Co najmniej 7 wz1dzenie do wypychania horyzontalne. l)rzyznnie umoZliwiad bgdzie niezaleznie
wykonywanie ruch6w zbieinych. Ponadto wyposaZone w podw6jne uchwyty w pozycji do wyciskania,
zintegrowane haki na obciqzenia.

47. Co najmniej I arz4dzente do dwiczeri migsni klatki piersiowej w skosie. IJrz4zenie umoziiwiad
niezaleLnie wykonywanie ruch6w zbieLnych, Ponadto wyposaZone w podw6jne uchwyry w pozycji
wyciskania, 4 zintegrowane haki na obci4zenia.

48. Co najmniej I zestaw Hantli ogumowanyoh ze stojakiem poziomym.
49. Co najmniej I zestaw Hantli ogumowanych ze stojakiem pionowym.
50. Co najmniej 1 zestaw oboiqteh bumperowych.
51. co najmniej I sztanga slimpirjska mocno lamana z radelkowana czg$6 ohwytn4.
52. Co najmniej I sztanga olimpijska lam ana z radeNkowana czg56 chwytn4.
53. Co najmniej 4 zestawy uchwyt6w w ksztalcie tu6jkata o r62nym k4oie rozchylenia.
54. Co najmniej I gryf paralelny.

55. Co najmniej 1 uchwyt prosty kr6tki.
56. Co najmniej 1 sznur na triceps.

57, Co najmniej l uchwyt zaczepowy dlugilamany.
58. Co najmniej 5 sztang olimpijskich z tulejami obrotowymi lozyskowana.
59. Co najmniej l0 zacisk6w do gryfu sztangi.
60. Co najmniej 1 worek treningowy typu ',Power Bag,' o wadz 15 kg.
61. Co najmniej 1 worek treningowy typu "Power Bag" o wadz2}kg.
62. Co najmniej 1 worek treningowy typu "Power Bag" o wadz2l kg.
63. Co najmniej 2 skrzynie plyometryczne, wzmacniana od $rodka wyposatona w boczne otwory do

przenoszeni a z zaokrqglonymi krawgdziami.
64. co najmnrej 1 platforrna do balansowaniaz antyposlizgowapowierzchnia.
65. Co najmniej zestaw l0 sztuk Body Pump wyposaZony w sztangi chromowane wraz z stojakiem

przechowywania zestawu.

66. Co najmniej zestaw 4 gum treningowych.
67. Co najmnrej 1 p6lpilka.
68. Co najmniej 10 hantelki neoprenowe 0,5kg.
69. Co najmniej l0 hantelki eoprenowe lkg.
70. Co najmniej l0 hantelki neoprenowe 2 kg.

7t. Co najmniej I obciqZenie typu Kettle 2eliwne ogumowane 4kg.
72. Co najmniej I obciqhenie typu Kettle Zeliwne ogumowane 6kg.
73. Co najmnrej 1 oboi4Zenie typu Kettle Zeliwne ogumowane 8kg.
74. Co najmniej 1 obciq2enie typu Kettle Zeliwne ogumowane 12kg
75. Co najmniej I obciqzenie Epu Kettle Zeliwne osumowane I



76. Co najmniej

77. Co najmniej

78. Co najmniej

79. Co najmniej

80. Co najmniej

81. Co najmniej

82. Co najmniej

83. Co najmniej

84. Co najmnrej

85. Co najmniej

86. Co najmnrej

87. Co najmniej

88. Co najmniej
89. Co najmniej
90. Co najmniej

I guma treningowa poz.4 z oprem 22,5kg.
1 guma heningowa poz.3 z oporem l5,5kg.

I guma treningowa poz.2 z oporem I l,3kg.

1 guma treningowa poz.l zoporem 6,9kg.

1 zestaw sztang prosta z obciq2eniem wrazze stojakiem.
1 zestaw k6lek gimnastycznych.

I k6lko do dwiczefr migsni brzucha, podw6jnie prowadzqce, antypo$lizgowo wykorlczone.
15 mat do dwiozef, HD.
1 Lina heningowa typu BRI.
I pilka lekarska.

15 Steper6w do aerobiku z antypoilagow4 powieruchn4.

1 kompletta$m do treningu w podwieszaniu z uchwytami pokryta gumg antyposlizgow4.
15 mat do silowni typuPuzzle z granulatbezzapachowego w kolorze czarnym.
15 mat do silowni typu Puzzle z granulatbezzapachowego w kolorze szarym.
15 trampolin.

6. Szacunkowe koszty Projektu

Lp. Skladowa czg$6 hojektu Koszt

Dokumentacja (wymaganaw przypadku projekt6w inwestycyjnyaf. sracrnkowy koszt
lokumentacjito ok. 5% calo6p! inwestycji)

t. Koszt calo$ci projektu 78 000 zl

Suma

7 . Dane wnioskodawcy Proj ektu

wnioskodawcajest osob4 pelnoletrriq/niepelnoletni4 (niepotrzebne skresli6).

W przypadku osoby niepetnoletniej nalezy poda6 dane przedstawiciela ustawowego.

mig inazwisko elefon. adres oocztv elektron

8. Zalqcznrki

uwaga! obowigkowo nalei;y zalqorya zapytanie ofertowo dotyoz4co
do podmiotu, z kt6rego przedmiotem dzialalnosci ztr,,iqzana jest realizacja

raalizaoji Projoktu skierowane
Projektu oraz odpowiedl tego



podmiotu, kt6ra powinna okresla6 co najmniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Inne, nieobowi4zkowe
zalqczntki to m.in. zdjgcia pogl4dowe, plany, mapy, specyfftacje rwiqzane z projektem proponowanym
do realizacji.

9. Zgody i o6wiadczenia

Nale2y wpisad,,X" 14,kolumnie,,T*" wiersza ztresci1 zgody lub oSwiadczeniajako akceptacjg.
\Y przooiwnym prrypadku naleiy tg kom6rkg pozostawid pust4.

Lp. lytr4zaNqcznik?
I Zapytanie ofertowe z dn. 23.06,2022.

Cferta z dn. 24.06.2021 .

fak IreS6 zgody lub o$wiadczeni4
o$wiadczam,Ledoudostgpnionychprzezemnie,narzeczGminiMiasta
dalej,,Materialami", posiadam ptawapozrualaj4ce na ich udostgpnienie osobom trzecim .Llr. publikacjl nt
stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w.
Publikacja Material6w na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w nie bgdzie naruszala praw os6t
trzecich, w tym m.in. autorskich praw maj4tkowych i osobistych do utworu, oruz prawa do wizerunku
Wyrazam zgodg na nieodplatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikacjg, Vaterial6w w celu
publikacji na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w.
W przypadku wyst4pienia os6b trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubart6w lub innym podmiotom
zaanguhowanym w prowadzenie strony Urzgdu Miasta Lubart6w z jakimikolwiek roszczeniami, z guNu
naruszenia praw osobistych lub maj4tkowych,w antiqzku z publikacj4 Material6w na stronie Urzgdu Mi*t
Lubart6w, zobowiqzujg sig do zaspokojeniatych roszczefi,oraz pokrycia wszelkich koszt6w, jakie w zwi4zku
ztym wyst?pieniem Gmina Miasto Lubart6w lub inny podmiot zaangthowany w prowadzenL strony Urzgdu
\4iasta Lubart6w poniosly,
Wyratam zgodg na udostgpnienie moich danych osobowych, g. lmi
Lubart6w, 2l-100 Lubart6w, ul. Jana Pawla lI 12, na stronie internetowej Urzgd-u Miasta Lubart6u
r zwiqzku z udzialem w procedurze Bqdzetu obywatelskiego Miasta Lubart6w.
)Swiadczam,2e zapoznaNem(-lam) sig z klauzul4 informacyj"q dotyciAc4 ochro"y -oich dany"h
>sobowycl_r, dostgpnQ na shon ie internetowqi wEy. I ubartow.pll.

4/t, 06 , ZO ZZ
Data
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszenia Projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Poniższe pola należy wypełniać DRUKOWANYMI literami:

1. Numer identyfikacyjny Projektu (wypełnia Urząd Miasta Lubartów)

2. Tytuł Projektu

IAAA czyli biceps, triceps i smukła sylwetka za free

3. Lokalizacja Projektu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numerów działek.

4. Skrócony opis Projektu

Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierać maksymalnie 1000 znaków. Opis ten powinien
wskazywać naj istotniejsze elementy Projektu.

Projekt dedykowany jest do osób, które chcą zadbać o swoją sylwetkę. Ma on zachęcić osoby do 55 roku życia do
czynnego udziału w ćwiczeniach fizycznych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów sportów siłowych oraz
fitness. Uczestnicy projektu będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach. Przewidziana ilość uczestników
projektu to 780 osób, które to osoby będą mogły korzystać ze wszystkich urządzeń i dodatkowo sauny.

5. Szczegółowy opis Projektu

Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawców realizujących projekty. Wybór konkretnego podmiotu
realizującego dany Projekt zostanie dokonany przez Gminę Miasto Lubartów w ramach procedur określonych
prawem.

Lubartowie młodzi ludzie nie mają możliwości skorzystania w sposób nieodpłatny z zajęć prowadzonych prze
specjalistów. Miasto nie posiada odpowiedniego zaplecza. Tymczasem coraz więcej osób ma nadwagę, wad
ostawy co skutkuje problemami zdrowotnymi. Dlatego przedkładam mój projekt zajęć na siłowni dla osób do 55
oku życia. Powyższe zajęcia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych instruktorów posiadających
dpowiednie certyfikaty. Przewidywana ilość uczestników to 780 osób. Dodatkową możliwością poprawienia stan
Izyczne~o i zdrowotnego jest możliwość korzystania z sauny.

Cwiczenia wykonywane na niżej wskazanych urządzeniach oraz zajęcia fitness mają za zadanie pozbyci
się nadmiernych kilogramów, poprawieniu sylwetki, zbudowaniu tkanki mięśniowej (w zależności od oczekiwani
konkretnej osoby - indywidualne programy treningowe).
Po wstępnym rozeznaniu rynku projekt może być zrealizowany (na sprzęcie wyszczególnionym poniżej)
astępujących siłowniach: 7 Fit Lubartów, 7 Fit Lublin, CityFit (Lublin), Fabryka Formy (Lublin), Endorfm

Platinum Lublin. W roi ekcie założono także ewentualne kos trans ortu do Lublina.
Uczestnic



1. Co najmniej 6 bieżni, które zmierzą prędkość biegu lub truchtu, tętno, czas treningu ip~konany dystans.
Ponadto będzie można ustawić nachylenie i wskazać ilość oczekiwanych kalorii do spalerua.

2. Co najmniej 6 trenażerów eliptycznych z ruchomymi rękojeściami. Urządzenie będzie informowało
trenującego o prędkości, poziomie obciążenia, tętnie, czasie trwania treningu, pokonanym dystans,
spalonych kaloriach, profilu trasy, czasie ćwiczeń. Każde z urządzeń będzie miało minimum 25 poziomów
obciążenia.

3. Co najmniej 6 rowerów poziomych które, zmierzą prędkość, poziom obciążenia, tętno, czas trwania
treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profil trasy, zegar.

4. Co najmniej 6 rowerów pionowych, które będą miały 20 poziomów obciążenia i mierzyć
będą: prędkość, poziom obciążenia, tętno, czas trwania treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profil trasy, czas.

5. Co najmniej 2 trenażerów wioślarskich. Urządzenia będą mierzyć czas trwania treningu, dystans, tętno,
spalone kalorie, moc, liczba ruchów wiosłem, tętno.

6. Co najmniej 11 rowerów do zajęć grupowych popaprawiających wydolność organizmu.
7. Co najmniej 1 symulator schodów. Urządzenie będzie informować ćwiczącego komunikatami takimi jak

czas programu, pozostały czas, liczba kroków, piętra, kalorie, prędkość, kroki, tętno.
8. Co najmniej 1 urządzenie na barki w klęku, które umożliwiać będzie ćwiczącemu wykonanie ćwiczenia

podciągania się w pozycji klęczącej, posiadać min. 2-pozycyjne uchwyty wyciskania ciężaru ciała, posiadać
min. 2 pary uchwytów do podciągania, zlokalizowane na różnych wysokościach.

9. Co najmniej 1 urządzenie na mięsień najszerszy grzbietu z regulowaną blokadą nóg, które umożliwi
ćwiczącemu wykonaie niezależny ruch ramion wyposażone w zestaw ogumowanych talerzy.

10. Co najmniej 1urządzenie wioślarskie siedząc z niezależnym, rozbieżnym torem ruchu rąk
posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę, posiadać regulowane oparcie klatki
piersiowej. Ponadto urządzenie będzie zawierać uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon.

11. Co najmniej 1 urządzenie wioślarskie siedząc. Urządzenie umożliwi ćwiczącemu niezależnie wykonywanie
ruchów zbieżnych wyposażone w podwójne uchwyty w pozycji do wyciskania,
siedzenie o regulowanej wysokości. Urządzenie posiadać będzie zestaw ogumowanych talerzy.

12. Co najmniej 1 stojak 45 stopni grzbiet ze skokową regulacją wysokości dla ćwiczącego z podparciem nóg.
13. Co najmniej 1 ządzenie na mięsień pleców i klatki piersiowej umożliwiać będzie wykonanie ćwiczeń w

pozycji siedzącej z niezależnym torem ruchu rąk, bez konieczności zmiany pozycji osoby ćwiczącej
posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę i posiadać regulowaną pozycję
uchwytów.

14. Co najmniej 1 stojak do podciągania na mięsień brzucha umożliwiać będzie wykonanie w zwisie, z oparciem
pleców oraz podkładkami na łokcie umożliwić ćwiczenia mięśni trójgłowych ramion poprzez wyciskanie
ciężaru własnego ciała przy pomocy antypoślizgowych uchwytów.

15. Co najmniej 2 urządzenia do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej wachlując umożliwiać będzie wykonanie
ćwiczenia w pozycji siedzącej z niezależnym torem ruchu rąk, posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min.
dwa uchwyty na każdą rękę oraz regulowaną pozycję uchwytów.

16. Co najmniej l urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji
siedzącej z niezależnym, zbieżnym torem ruchu rąk posiadać będzie wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa
uchwyty na każdą rękę wyposażone w półkę na ręcznik ibidon.

17. Co najmniej 1 urządzenie do wypychania siedząc umożliwiać będzie wykonanie ćwiczenia w pozycji
siedzącej poprzez wyciskanie ciężaru ciała, dzięki ruchomemu siedzisku z oparciem, zamontowanemu na
łożyskach na szynieoraz posiadać będzie min.7-stopniową regulację pozycji startowej siedziska

18. Co najmniej 1 prowadnicę sztangi 050 mm. Urządzenie zapewniające płynny ruch pod kątem 90 stopni
względem podłoża. Ponato posiadać będzie min. 8 zintegrowanych uchwytów na talerze oraz posiadać min.
10 pozycji startowych. Urządzenie posiadać będzie zestaw ogumowanych talerzy.

19. Co najmniej 1urządzenie na klatkę piersiową w wyciskaniu siedząc z zależnym torem ruchu rąk, posiadać
będzie wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę oraz regulowaną wysokość siedziska

20. Co najmniej 1 ława prosta ze stojakami. Urządzenieposiadać będzie wbudowany podest asekuracyjny, 6
zintegrowanych uchwytów na talerze oraz 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi.

21. Co najmniej 3 ławy uniwersalne wyposażone w siedzenie i oparcie automatycznie dopasowujące się do
siebie oraz S-krotna regulacja oparcia pod kątem 0° do min. 80°.



22. Co najmniej 1 ława na brzuch głową w dół z regulacją kąta. Urządzenie umożliwi ćwiczącemu kilkakrotne
regulowanie stabilizację uda dla osób o różnym wzroście oraz regulować oparcie w 6 pozycjach pod kątem
00 do min. 25.

23. Co najmniej 1 ława do wyciskania głową w dół wyposażona w min. 6 zintegrowanych uchwytów na talerze
oraz min. 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi. Urządzenie posiadać będzie zestaw
ogumowanych talerzy.

24. Co najmniej 1 ława skośna posiadajaca min. 6 zintegrowanych uchwytów na talerze
Oraz min. 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi. Urządzenie posiadać będzie wbudowany
podest asekuracyjny oraz regulowane siedzisko oraz zestaw ogumowanych talerzy.

25. Co najmniej 1 urządzenie na bicepsy umożliwiać będzie wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z
zależnym torem ruchu rąk oraz posiadać będzie regulowaną wysokość siedziska - minimum 3 stopnie oraz
jednoczęściowe podparcie łokci.

26. Co najmniej 2 Ławy Modlitewnik siedząc. Urządzenia wyposażone będą w siedzenie z wielostopniową
regulacją oraz półki na sztangę.

27. Co najmniej 1 urządzenie na triceps horyzontalne. Urządzenie umożliwiać będzie wykonanie ćwiczenia w
pozycji siedzącej z zależnym torem ruchu rąk. Ponato posiadać będzie jednoczęściowe podparcie łokci oraz
antypoślizgowe podpory stóp

28. Co najmniej l urządzenie na czworogłowy mięsień uda umożliwiać będzie wykonanie ćwiczenia w pozycji
siedzącej posiadać uchwyty po obu stronach siedziska oraz posiadać min. 5 stopniową regulację położenia
oparcia siedziska.Ponadto zawiera będzie uchwyt lub półkę na ręcznik ibidon.

29. Co najmniej 1 urządzenie na mięsnie dwugłowe uda leżąc, które posiadać będzie min.4 -stopniową regulację
wysokości położenia tapicerowanych podpór przedramion oraz min. S-stopniową regulację położenia
ruchomego ramienia maszyny.

30. Co najmniej 1 urządzenie na przywodziciela uda ze wspomaganiem. Urządzenie posiadać będzie min.5-
stopniową regulację pozycji startowej ruchomych ramion maszyny oraz zawierać stos płytowy z selektorem
wagi. Ponadto zawiera uchwyty, które znajdują się przy siedzisku. Przenosi obciążenie za pośrednictwem
linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy.

31. Co najmniej 1 urządzenia na odwodziciela uda. Urządzenie umozliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej.
Posiada min. 7 stopniową regulację ruchomych ramion maszyny. Zawiera stos płytowy z selektorem wagi.

32. Co najmniej 1 suwnicę poziomą, na której można wykonywać ćwiczenia na leżąco i siedząco. Urzadzenie
posiada dwudzielne oparcie oraz antypoślizgową platformę stóp.

33. Co najmniej 1 suwnicę 45 stopni, która posiada min. 6 zintegrowanych uchwytów na talerze,
regulowany kąta oparcia, uchwyty dłoni stabilizujące pozycję, minimum 2 pozycje startowe i regulowane
zabezpieczenie umożliwiające ustawienie zakresu ruchu.

34. Co najmniej 1 stojak do przysiadów. Urządzenie o konstrukcji całkowicie zamknięta wyposażone w haki
typu J, bolce zabezpieczające, 3 chowane dolne kołki z każdej strony, 2 dodatkowe rogi do przechowywania
łańcucha, rogi do przechowywania min. 8 ciężarów olimpijskich.

35. Co najmniej 1 urządzenie na łydkę siedząc 0S0mm wyposażone w siedzenie dopasowuje się do ruchu
ramienia, oparcie na kolana.

36. Co najmniej 1 urządzenie na brzuch równoległe przeznaczone umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji
siedzącej z możliwością podparcia łokci, wyposażone w uchwyty dłoni stabilizujące pozycję i
wspomagające izolację mięśnia prostego brzucha.

37. Co najmniej 1 stojak na mięśnie brzucha. Urządzenieo wykonana z profili stalowych.
38. Co najmniej 1. ława na brzuch niska z oparcie na nogi. Urządzenie umożliwiać będzie niezależna od siebie

regulacja siedziska i oparcia wyposażone w kółka transportowe.
39. Co najmniej l twister siedząc ze stosem górny umożliwiać będzie ćwiczącemu wykonanie ćwiczenia w

pozycji siedzącej z możliwością podparcia rąk i stóp, posiadać będzie min. l O-stopniową skalę regulacji
zakresu ruchu oraz uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon. .

40. Co najmniej 1 urządzenie na mięśnie pośladkowe stojąc z wałkiem umożliwiać będzie wykonanie ćwiczenia
w pozycji pionowej i stojącej z podparciem klatki piersiowej i rąk oraz klatki

41. Co najmniej 2 wieża 4 stanowiskowe z regulacją blokady nóg i wysokim zbloczem linowym posiadać będzie
min. 8 niezależnych stanowisk do ćwiczeń, w tym stanowisko do podciągania z min. 2 rodzajami uchwytów



oraz 8 niezależnych od siebie stosów z selektorami wagi, przy czym każdy ze stosów będzie zawierać
regulator szybkiej progresji obciążenia wagi stosu. Ponadto urządzenie posiadać będzie 2 stanowiska do
ćwiczeń mięśni grzbietu w pozycji siedzącej, polegających na przyciąganiu ciężaru z przodu do tyłu, 2
stanowiska do ćwiczeń na mięśnie trójgłowe ramion w pozycji stojącej z możliwością oparcia pleców,
polegających na ściąganiu ciężaru z góry, 2 stanowiska do ćwiczeń mięśnia najszerszego grzbietu w pozycji
siedzącej, polegających na ściąganiu ciężaru z góry.

42. Co najmniej 1 Łącznik stalowy do w/w 2 wieży.
43. Co najmniej 1 stojak na krążki wyposażony w 8 uchwytów na talerze zabezpieczonych gumową powłoką

lub gumowymi odbojnikami chroniącymi ramę przed zniszczeniem.
44. Co najmniej 1 urządzenie na barki siedząc regulowane umożliwiać będzie wykonanie ćwiczenia w pozycji

siedzącej z niezależnym torem ruchu rąk. Urządzenie posiadać będzie wielopozycyjne uchwyty, dwudzielną
oparcie, poduszki na ramiona.

45. Co najmniej 1 urządzenie na mięśnie ramion z niezależnie wykonywanym ruchom zbieżnym, wyposażone
będzie w podwójne uchwyty w pozycji do wyciskania, 4 zintegrowane haki na obciążenia.

46. Co najmniej 1 urządzenie do wypychania horyzontalne. Urzązenie umożliwiać będzie niezależnie
wykonywanie ruchów zbieżnych. Ponadto wyposażone w podwójne uchwyty w pozycji do wyciskania, 4
zintegrowane haki na obciążenia.

47. Co najmniej 1 urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej w skosie. Urzązenie umożliwiać będzie
niezależnie wykonywanie ruchów zbieżnych. Ponadto wyposażone w podwójne uchwyty w pozycji do
wyciskania, 4 zintegrowane haki na obciążenia.

48. Co najmniej 1 zestaw Hantli ogumowanych ze stojakiem poziomym.
49. Co najmniej 1 zestaw Hantli ogumowanych ze stojakiem pionowym.
50. Co najmniej 1 zestaw obciążeń bumperowych.
51. Co najmniej 1 sztanga olimpijska mocno łamana z radełkowana część chwytną.
52. Co najmniej 1 sztanga olimpijska łamana z radełkowana część chwytną.
53. Co najmniej 4 zestawy uchwytów w kształcie trójkąta o różnym kącie rozchylenia.
54. Co najmniej 1 gryfparalelny.
55. Co najmniej 1 uchwyt prosty krótki.
56. Co najmniej 1 sznur na triceps.
57. Co najmniej 1 uchwyt zaczepowy długi łamany.
58. Co najmniej 5 sztang olimpijskich z tulejami obrotowymi łożyskowana.
59. Co najmniej 10 zacisków do gryfu sztangi.
60. Co najmniej 1 worek treningowy typu "Power Bag" o wadz 15 kg.
61. Co najmniej 1 worek treningowy typu "Power Bag" o wadz 20 kg.
62. Co najmniej 1 worek treningowy typu "Power Bag" o wadz 25 kg.
63. Co najmniej 2 skrzynie plyometryczne, wzmacniana od środka wyposażona w boczne otwory do

przenoszenia z zaokrąglonymi krawędziami.
64. Co najmniej 1 platforma do balansowania z antypoślizgowa powierzchnia.
65. Co najmniej zestaw 10 sztuk Body Pump wyposażony w sztangi chromowane wraz z stojakiem do

przechowywania zestawu.
66. Co najmniej zestaw 4 gum treningowych.
67. Co najmniej 1 półpiłka.
68. Co najmniej 10 hantelki neoprenowe 0,5kg.
69. Co najmniej 10 hantelki eoprenowe lkg.
70. Co najmniej 10 hantelki neoprenowe 2 kg.
71. Co najmniej 1 obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane 4kg.
72. Co najmniej 1 obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane 6kg.
73. Co najmniej 1 obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane 8kg.
74. Co najmniej 1 obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane l2kg
75. Co najmniej 1 obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane 16kg.



76. Co najmniej 1 guma treningowa poz. 4 z oprem 22,5kg.
77. Co najmniej 1 guma treningowa poz. 3 z oporem 15,5kg.
78. Co najmniej 1 guma treningowa poz. 2 z oporem 11,3kg.
79. Co najmniej 1 guma treningowa poz. 1 z oporem 6,9kg.
80. Co najmniej 1 zestaw sztang prosta z obciążeniem wraz ze stojakiem.
81. Co najmniej 1 zestaw kółek gimnastycznych.
82. Co najmniej 1 kółko do ćwiczeń mięśni brzucha, podwójnie prowadzące, antypoś1izgowo wykończone.
83. Co najmniej 15 mat do ćwiczeń HD.
84. Co najmniej' l Lina treningowa typu BRI.
85. Co najmniej 1 piłka lekarska.
86. Co najmniej 15 Steperów do aerobiku z antypoś1izgową powierzchną.
87. Co najmniej 1 komplet taśm do treningu w podwieszaniu z uchwytami pokryta gumą antypoślizgową.
88. Co najmniej 15 mat do siłowni typu Puzzle z granulat bezzapachowego w kolorze czarnym.
89. Co najmniej 15 mat do siłowni typu Puzzle z granulat bezzapachowego w kolorze szarym.
90. Co najmniej 15 trampolin.

6. Szacunkowe koszty Projektu

ILp. Składowa część Projektu lKoszt

Dokumentacja (wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt
~okumentacji to ok. 5% całości inwestycji)

1. Koszt karntów ~9060,00

2. Ewentualna opieszałość w realizacji projektu, dynamika cen, oraz ewentualne koszty ~4 600 zł.
Itransportu w przypadku realizacji projektu przez podmiot spoza Lubartowa

Suma 123660,00

7. Dane wnioskodawcy Projektu

Wnioskodawca jest osobą pełnoletniąlniepełnoletnią (niepotrzebne skreślić).

W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane przedstawiciela ustawowego.

~~_ię!nazwisko trelefon, adres poczty elektronicznej *
f
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8. Załączniki

Uwaga! Obowiązkowo należy załączyć zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Projektu skierowane
do podmiotu, z którego przedmiotem działalności związana jest realizacja Projektu oraz odpowiedź tego
podmiotu, która powinna określać co najmniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Inne, nieobowiązkowe
załączniki to m.in. zdjęcia poglądowe, plany, mapy, specyfikacje związane z projektem proponowanym
do realizacji.

Lp. Tytuł załącznika
1. Zapytanie ofertowe z dn. 20.06.2021.

~. Oferta z dn. 22.06.2021.

9. Zgody i oświadczenia

Należy wpisać "X" w kolumnie "Tak" wiersza z treścią zgody lub oświadczenia jako akceptację.
W przeciwnym przypadku należy tę komórkę pozostawić pustą.

świadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Gminy Miasta Lubartów, załączników zwanych
alej "Materiałami", posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji n

stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów.
Publikacja Materiałów na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów nie będzie naruszała praw osó

zecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.
yrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Materiałów w cel

ubIikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów.
przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubartów lub innym podmioto

aangażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lubartów z jakimikolwiek roszczeniami, z tytu
aruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją Materiałów na stronie Urzędu Mias

Lubartów, zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów,jakie w związk
tym wystąpieniem Gmina Miasto Lubartów lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony Urzęd
iasta Lubartów ponios .

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez Gminę Miast
Lubartów, 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartó

zwi zku z udziałem w rocedurze Budżetu Ob ate1skie o Miasta Lubartów.
świadczam, że zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych
sobo ch, dostę ną na stronie internetowe' www.lubartow.l/ .

./J!.: ..??..~ ~~.~.:: .
Data · ~~;;;~;;~~~~~- ~OSkOd~~~··:···········;

http://www.lubartow.l/
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