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OFERTA CENOWA WYNAJMU URZĄDZEŃ DMUCHANYCH 

                     DMUCHANA GRA INTERAKTYWNA WYŚCIG NA SZCZYT 

 

 

Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.) -  9,00 m x 9,00 m x 3,00 m 

waga             -  358 kg 

Opis produktu 

Interaktywna gra dmuchana, w której liczy się zwinność, szybkość oraz refleks. Przeznaczona dla  

maksymalnie czterech graczy, zaczyna się od ustawienia każdego przy swojej ścianie. W momencie  

w którym zawodnicy stoją pod swoimi ścianami, sędzia daje znak do rozpoczęcia gry. Zawodnicy 

wspinają się na szczyt za pomocą linek w celu zdobycia trofeum (pałki pokrytej rzepem). 

 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY 
KOMERCYJNE 3 000,00 zł/dzień 

 obsługa 
w cenie wynajmu 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 
(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 600,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 
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DMUCHANA GRA BIG BALLER 

 

 

 

Wymiary urządzenia 

(dł. X szer. x wys.) - 13m x 4,50m x 4,00m 

waga                       - 290 kg 

 

Opis produktu 

Skok przez piłki wystawi Twoje zmysły i zdolności motoryczne na próbę. Rywalizacja polega na przebiegnięciu 

po wszystkich piłkach na drugi koniec dmuchańca. Piłki są zamontowane w sposób utrudniający wykonanie  

zadania przez uczestnika zabawy. 

 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY  
KOMERCYJNE 

2 500,00 zł/dzień 
obsługa 

w cenie wynajmu 
INSTYTUCJE PUBLICZNE 

(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 500,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 
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  DMUCHANA SKOCZNIA CLIFF JUMP 

 

 

Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.)   - 8,00m x 6,00m x 6,00m 

waga    -  270 kg 

 

Opis produktu 

Skocznia CLIFF JUMP to nowoczesny design, kolorowy cyfrowy nadruk, urządzenie świetnie nadaje się 

do zabawy i współzawodnictwa w skokach do celu. 

 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY 
KOMERCYJNE 

3 000,00 zł/dzień 
obsługa  

w cenie wynajmu  
INSTYTUCJE PUBLICZNE 

(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 600,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 
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DMUCHANA ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

 

Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.)   - 7,00m x 5,00m x 7,00m 

waga   - 240 kg 

 

Opis produktu 

Ścianka Wspinaczkowa to nowoczesny design, cyfrowy nadruk przyciągający wzrok, świetne do zabawy, 

sprawdzenia się we wspinaczce oraz współzawodnictwa. 
 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY 
KOMERCYJNE 

2 500,00 zł/dzień 
obsługa  

w cenie wynajmu 
INSTYTUCJE PUBLICZNE 

(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 600,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 
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DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA CHORĄGIEWKI 

 

 

Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.) - 7,00m x 4,00m x 7,00m 

waga   - 156 kg 

 

Opis produktu 

Duża zjeżdżalnia z szerokim torem, bardzo kolorowa, dla małych sympatyków ekstremalnych zjazdów. 

 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY 
KOMERCYJNE 

1 500,00 zł/dzień 
obsługa w cenie 

wynajmu 
INSTYTUCJE PUBLICZNE 

(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 300,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 
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DMUCHANY PLAC ZABAW KRÓLESTWO ZWIERZĄT 

 
 

Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.)  - 5,50m x 5,00m x 3,00m 

waga    -  140 kg 

 

Opis produktu 

 Wielofunkcyjne urządzenie z wieloma atrakcjami dla najmłodszych, typu: przeszkody, mini zjeżdżalnia, 

mini basenik z kulkami, dużo miejsca do biegania i skakania. 

 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY 
KOMERCYJNE 1 800,00 zł/dzień 

obsługa  
w cenie wynajmu 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 
(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 300,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 
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TOR PRZESZKÓD SIATKOWE ŚCIANY 

 

Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.)  - 9,00m x 3,50m x 4,00m 

waga    - 135 kg 

 

Opis produktu 

Wielofunkcyjny tor przeszkód z następującymi atrakcjami: labiryntem z pachołków, ścianką spinaczkową, 

stromą zjeżdżalnią, prześwitami do przeczołgiwania, tunelami i powierzchnią do skakania. 

 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY 
KOMERCYJNE 1 600,00 zł/dzień 

obsługa 
w cenie wynajmu 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 
(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 300,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 

 



8 
 

ZJEŻDŻALNIA DMUCHANA PAJACYK 

 

 

Wymiary urządzenia 

(dł. x szer. x wys.)  - 5,00m x 4,00 x 4,00m 

waga    - 112 kg 

Opis produktu 

Średniej wielkości zjeżdżalnia z szerokim torem zjazdu. Bardzo kolorowy design. 

Cennik 

KONTRAHENT CENA WYNAJMU CENA OBSŁUGI 

FIRMY 
KOMERCYJNE 

1 600,00 zł/dzień 
obsługa 

w cenie wynajmu 

INSTYTUCJE PUBLICZNE 
(szkoły, sołectwa, instytucje 
których organizatorem jest 

Gmina Świecie) 

- 300,00 zł/dzień 

Do cen doliczono podatek VAT, cennik dotyczy wynajmu do 5 godzin 

PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI SPRZĘTU CENY DO NEGOCJACJI (dot. wynajmu komercyjnego) 

W kwocie cena obsługi zawiera się: koszty dojazdu, rozstawienia, dozór i złożenia sprzętu.  

Kontakt: Adam Gawarzycki, e-mail: adam.gawarzycki@oksir.eu, tel. 608 457 838 

mailto:adam.gawarzycki@oksir.eu

