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§tworrenie strefo r*l*ks$ tv celu int*gracji i odbudrtłania relacji spełecznyrlT
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.§aacunkerłrył ko*xt rsłlilacji projektu** 1. Fięć leżaneł jednooscbotruych stalawo drew*ianych - 14 S0*,** 3ł

brutto
7.. Fięć Łlama*$w wy*onanyrh u pas6ur poliestrav*ych. zawi*sr**ye§,ł na

slupkach §t§lo,try€h * 1* SSS.*S łl bruttg
3. Trry łestawy piknikow* tj, rt*ł, ławka a opartiem i b*----------------r aparcia -

kcnstrłxkcja statcwa, s§edriska i hlnt dre*łrrinny - 1§ 8SS,f,# łł bruttc
4, §Yys ze§tewy do gry v* szadty tj. §tólik i dwa siedziske - konstru*cja

§tal*w§, sidriska i blat drewniany - 10 §sŁffs sl brutto
§. Rę*ł d* bockcrexingu §talo§y - 11 70§,§§ rl brutto
§" llwi* §awŁi s*l*r*e * k*nstrukcja sta|owa, panele fotorlwltaicrng -

3§ 75ą$§ zł brutt*
?. Dgstłł*a 9 mgntaż elementłiłr 7 ff)Oo00 rł hrutto

SUMA 107 65ą00 zl brutto

§krśtry op§s projektu, Pro*ę opisać
ce5o d*tgcął prc§kt fr*cx ts0senofłćrłl Prcjekt ma na telu *twcreeni* ryólnndostępn§j §tr*fy relaksu wykerlystującej

*|ementy małej ar$łite}tury jłk leże nki i hłmaki, $talik do *ry w sredly i zestaw
piknikowy" §tr§f§ 3n§ vr eało**ni:.l e*p*rxnić mięsrkaltcgm dzielnicy iltl*jsee
rłryp*ełyrltu w pnesffzeni puŁliernej.

§trefa będrie składaćsię pięciu leianek i piĘciu harnaków eawi*sranych na
słupkach stalcułych" &odatkowym wyp*sażeniem będą trry le§tallfy piknikgwe
tj. §toł u ł§wką z i bex *pareia graz dwa restawy d* 6ry rł szachy. Urupełnlenlern
st€rty dla odvuiedxającyd: hędłie s*rry*ka dc bockcrossingł,l i dwie ławkl
fotorłłoltai*,n*.

Zaproponowann *lcnn*ntywpisłą się tłł l§tnięJąfą Brx*strł** padnosrąc p+łiom
joj funkcjonalnaści i ałrakcyjnotffi .


