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Słupca, dn. 13.07.2015 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zamawiający: 

Słupeckie Towarzystwo Tenisowe w Słupcy 
ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca, 
NIP:667-129-41-73 

 
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym  na: sprzęt sportowy do ćwiczeń z tenisa ziemnego. 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZP/STT/FIO/1/2015 

Zamówienie obejmuje:   

A. Rakieta z siatką do treningu: Ball Catcher – 1 sztuka  
Opis : 

• przyrząd w kształcie rakiety tenisowej 

• służy do treningu technicznego 

• kształtuje orientację przestrzenną i koordynację oko-ręka 

• w szczególności przydatny do treningu uderzeń wolejowych 

• doskonały dla dzieci, młodszych juniorów i początkujących graczy 

B. Przyrząd GARROX Fishing Rod, do treningu serwisu – 1 sztuka 
Opis: 

• składa się z tyczki o długości 1,5 m i sznura z przytwierdzoną piłką tenisową 

• służy do treningu serwisu, ale także innych uderzeń z głębi kortu lub woleja 

• pozwala trenerowi idealnie ustawić sylwetkę gracza do odpowiedniego rodzaju uderzeń 

• służy jako urządzenie demonstracyjne do pracy w grupach 

• doskonały dla początkujących i zaawansowanych graczy 

• przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych i dorosłych 

C. Przyrząd ONCOURT Serve Doctor, do treningu serwisu – 1 sztuka 
Opis: 

• składa się z teleskopu i sznura zakończonego specjalnym rzepem VELCRO do którego można przytwierdzić 
dowolną piłkę tenisową 

• służy do treningu serwisu, ale także innych uderzeń z głębi kortu lub woleja 

• pozwala trenerowi idealnie ustawić sylwetkę gracza do odpowiedniego rodzaju uderzeń 
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Opis: 
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• właściwe i prawidłowe uderzenie powoduje obracanie się piłki 

• idealny do nauki uderzeń z rotacją typu topspin, backspin, slice 

• pozwala w praktyce poznać skuteczność uderzeń z rotacją 

• służy jako urządzenie demonstracje do pracy w grupach 

• doskonały dla początkujących graczy i dzieci 

• przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych i dorosłych 

E. Przyrząd ONCOURT Toss Doctor, do treningu wyrzutu- 1 sztuka 
Opis: 

• Przyrząd treningowy do nauki prawidłowego wyrzutu piłki 

• Składa się z miękkiej gumowej piłki i gumowej linki zakończonej specjalnym rzepem VELCRO 

• Pozwala nauczyć gracza kontrolowanych i stabilnych wyrzutów piłki 

• Może być wykorzystywany jako urządzenie demonstracyjne podczas pracy z grupami 

• Doskonały zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy 

• Przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych i dorosłych 

F. Przyrząd ONCOURT, do treningu dzieci i juniorów – 1 sztuka 
Opis: 

• podstawa z PCV wypełniana wodą 

• w zestawie piłka na wytrzymałej gumie 

• służy do treningu uderzeń dla juniorów i osób początkujących 

• można używać na dowolnej nawierzchni 

G. Przyrząd SPOKEY do treningu nadgarstka  z licznikiem – 1 sztuka,  
Opis: 

• Wygodny ściskacz do rąk 

• doskonale wzmacnia siłę uchwytu 

• wbudowany licznik mierzy ilość wykonywanych ruchów dłoni 

H. Piłki do tenisa ziemnego ST2 (worek 36 szt.) 
 

I.  Piłki ST1 (worek 72 szt.) 
 

J. Piłki ACADEMY (worek 72 szt.)  
K. Rakieta tenisowa  - 2 sztuki 

            Opis:  
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Materiał:  Grafit / Tungsten 
Pow. główki: 645 cm2/ 100 cali kw.  
Waga: 300 g  
Balans: 320 mm  
Sztywność: 72 ra  
Długość: 685 mm / 27 cali  
Owijka:  Syntec PRO  
Rozmiar rączki: 1-5 
* rakieta powinna być  naciągnięta. 

TECHNOLOGIE:  
Cortex System:  

Czucie gry. CDS (Cortex Dampening System) filtrując szkodliwe drgania przekazuje zawodnikowi 
użyteczne informacje, a nowo zaprojektowany uchwyt podaje te informacje bliżej ręki gracza , dając 
perfekcyjną kontrolę nad każdym uderzeniem.  

 
GT - Graphite Tungsten: Zindywidualizowane detonator jakości gry. Hybrydowy materiał to 
połączenie skręconych włókien węglowych i włókien tungstenu. Główne korzyści: kontrola i czucie.  

Woofer: Opatentowana innowacja Babolata to pierwsza technologia sprawiająca, że struny naciągu 
współpracują z ramą podczas momentu uderzenia. Zapewnia to wydłużony o 25% czas kontaktu 
piłki z naciągiem, co przekłada się na większą kontrolę uderzenia.  

Elliptic Geometry:  By wzmocnić odporność na odkształcania, wzmocniono ramę tak, by była o 
20% sztywniejsza od tradycyjnych i dodawała siły uderzeniom. 

 

L.  Rakiety tenisowe do ćwiczeń dla juniorów – 2 sztuki 

PARAMETRY:  
Powierzchnia główki (cm2/cale): 645/100 
Waga (g): 250 
RA (współczynnik twardości ramy): 67                        
Punkt balansu (mm): 330 
Długość: (mm/cale) 660/26 
Materiał: Wysokomodułowy grafit 

TECHNOLOGIE:  
Woofer: technologia gromet dająca o 25% dłuższy czas kontaktu między rakietą i naciągiem.  
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2. Oferty należy przesłać e-mailem i pocztą tradycyjną na adres: biuro@tenis.slupca.pl  wysłać pocztą 

na adres Słupeckie Towarzystwo Tenisowe w Słupcy, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca do dnia  
21.07.2015 r. 

3. Zawartość oferty: 
        3.1 wypełniony formularz ofertowy. 
        Termin realizacji: 24 lipca 2015 r. 
4. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną. 
5. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest Piotr Pietrowicz  502 328 001 
6. Lista załączników: 

6.1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
                                 
                                                                   ............................................................................................ 

 (imię i nazwisko 
oraz podpis uprawnionego przedstawiciela zamawiającego) 
 


