
 
ZADANIE NR 1 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  
CELE STALOWE 

 
 
 
 
 
 
 
PODZADANIE NR 1  
 
Cel stalowy popiersie - ilość 8 sztuk. 
 
 

Przeznaczony do prowadzenia szkolenia ogniowego (treningów , ćwiczeń) z broni strzeleckiej do 

poprawy celności. Umożliwiający prowadzenie ognia z amunicji 5,56x45mm/7,62x39mm/9mm./ 7,62x51mm 

- Cel powinny w swoim kształcie odzwierciedlać sylwetkę człowieka od pasa w górę z wyłączeniem 

kończyn górnych (tors głowa wycięte w prostej linii). 

- Zamontowany cel powinien posiadać możliwość ustawienia (regulacje) kąta pochylenia, 

minimum15o. 

- Szybki i łatwy montaż do zestawu podstaw. 

- Możliwość obrócenia celu w razie zniszczenia przedniej strony (cel dwustronny). 

- Montaż moduł do konstrukcji wykonany za pomocą odpowiednich śrub (łeb śruby owalny, 

soczewkowy) celu niwelowania rykoszetowania. 

- Montaż moduł z konstrukcją podtrzymującą za pomocą śrub - należy zastosować kwadratowe 

wycięcie co powinno uniemożliwiać samoistne odkręcenie. 

- Slup celu powinien być  wykonany z materiału wydłużający żywotność celu  

- Podstawa celu powinna być wyposażona w elementy wydłużające trwałość całego celu 

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE; 

- Rozmiar celu –wysokość od 60cm do70cm, szerokość OD 30cm do 45cm (IDPA duże). 

- Materiał celu „talerza” –  nie gorsza niż stal HBR 550, 

- Grubość celu od 8mm do 12mm. 

- Osłony podstawy, slup celu (deflektory) –  nie gorsza niż stal HBR 550/10mm. 

- Twardość śruby  nie gorsza niż 400HBR  

- Rozmiar stosowanych śrub M 14 do M16. 

- Łeb śruby soczewkowy w miejscach narażonych na trafienie. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
  



 
 
PODZADANIE NR 2  
 
Cel stalowy snajperski popiersie - ilość 2 sztuki. 
 
 

Przeznaczony do prowadzenia szkolenia ogniowego (treningów , ćwiczeń) z broni strzeleckiej do 

poprawy celności. Umożliwiający prowadzenie ognia z amunicji 5,56x45/7,62x39,LM -  0,338 

- Moduł cel w budowie utrzymujący minimum 2 różne cele na różnej wysokości, Cel w imitacji dwóch 

stref trafień głowa i tors; 

1.cel stały typu „gong” talerz ( w kształcie koła głowa) o średnicy od 290mm do 310mm, zamontowane na 

wysokości do 170cm z możliwością regulacji wysokości. 2 sztuki 

2.w środkowej części popiersie (kwadrat - tors) typu „gong” (cel stały) zamontowany na wysokości górnej 

granicy celu do 150cm, z możliwością regulacji wysokości. 

- Szybki i łatwy montaż do zestawu podstaw. 

- Możliwość obrócenia talerza celu oraz przedniej płyty w razie zniszczenia przedniej strony. 

- Podstawa celu powinna posiadać dwójnóg oraz ramiona do montażu 2 celi, jednak powinna być 

zastosowanie rozwiązania możliwość rozłożenia na co najmniej dwie części do transportu (po złożeniu w 

jednej konstrukcji). 

- Konstrukcja podstawy podtrzymującej cele powinna być odporna na bezpośrednie trafienie 

- Cele zamontowane za pomocą łańcucha lub taśm - preferowane, jednocześnie umożliwiające 

regulację wysokości zawisu celi. 

WYMAGANA TECHNOLOGIA 

- Materiał celu „talerza” –  nie gorsza niż stal HBR 550, 

- Grubość celu od 8mm do 12mm. 

- Osłony podstawy (deflektory), slup celu, ramiona wieszaka–  nie gorsza niż stal HBR 550/10mm. 

- Twardość śruby  nie gorsza niż 400HBR  

- Rozmiar stosowanych śrub M 14 do M16. 

- Łeb śruby soczewkowy w miejscach narażonych na trafienie. 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
PODZADANIE NR 3 
 
Cel stalowy popiersie - ilość 8 sztuk  
 

 

Cel do strzelań karabinowych na większych dystansach wykonany z ulepszanej cieplnie stali AR o 

średniej twardości 500HB (opcjonalnie 550HB) i grubości 10mm  

- płyta celu - łożysko zabezpieczone przed przypadkowym trafieniem 

- flagi wykonane z polietylenu są odporne na wilgoć i zniosą wiele przypadkowych trafień 



- stojak może być wykorzystany do powieszenia celu typu gong 

- łatwy montaż i demontaż ułatwia transport 

- w zestawie: stojak (nogi 4szt., poprzeczka 1szt., łączniki nóg 2szt.), flagi czarna + czerwona, tarcza 

z łożyskiem. 

 
Zdjęcie poglądowe: 
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PODZADANIE NR 4 

 

Cel stalowy podwieszany na stojaku, popiersie - ilość 8 sztuk. 

 

-  poprzeczka i łączniki nóg wykonane z ulepszanej cieplnie stali AR o twardości 500HB 

- tarcza wykonana z ulepszanej cieplnie stali o średniej twardości 500HB (opcjonalnie 550HB) i 

grubości 10mm 

- tarcza, łaczniki i poprzeczka odporne na amunicję pistoletową, karabinową, śrutową oraz typu Slug 
- wysokość stojaka 1800mm mierzona od poprzeczki do podłoża 
- stojak składa na smukłe elementy łatwe w transporcie 
- tarcza zawieszana na stojaku za pomocą zawiesi ze zbrojonych pasów gumowych 
- montaż celu w niecałą minutę bez konieczności użycia narzędzi 
- w zestawie tarcza, stojak (nogi 4szt., poprzeczka 1szt., łączniki nóg 2szt.), zawiesia z pasów 
gumowych 2szt 
 
Zdjęcie poglądowe: 
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PODZADANIE NR 5  
 
Cel stalowy podwieszany popiersie - ilość 8 sztuk. 
 

 tarcza wykonany z ulepszanej cieplnie stali AR o średniej twardości 500HB i grubości 10mm 
(opcjonalnie 550HB) 

 odporna na amunicję pistoletową, karabinową oraz typu sług 

 wymiary 778x460mm 

 tarcza posiada jeden otwór montażowy o średnicy 14mm 

 kompatybilna z celami podwieszanymi. 
 
 

Zdjęcie poglądowe: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Proszę o podanie cen brutto za poszczególny artykuł/podzadanie,  jak i zbiorczo za całość. 

 
Ceny powinny zawierać koszt transportu. 

 
Do oferty należy załączyć Certyfikaty Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia  na każdy 
zamawiany element. 

 
Do oferty należy załączyć Koncesje na obrót wyrobami oraz technol. o przeznaczeniu balistycznym 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną ilość podzadań. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany ilości zamawianych egzemplarzy , w zależności od 
otrzymanej oferty cenowej. 
 
Ceny powinny zawierać koszt transportu. Transport po stronie wykonawcy realizującego zamówienie. 
 
Miejsce dostawy: JW  4026 Gdynia. 
 
 


