Radziemice dn. 11.02.2018r.
Zamawiający:
Rzymsko–Katolicka Parafia
Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach
32-109 Radziemice 10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018
W związku z realizacją projektu pn. "Aktywny Senior" dzienna opieka i aktywizacja osób
niesamodzielnych nr RPMP.09.02.03-12-0451/16, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie
w ramach poddziałania 09.02.03 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa RPO WM na lata
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego – zapraszamy
wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

1. Zamawiający
NAZWA
FORMA PRAWNA
ADRES SIEDZIBY
NR NIP
NR REGON
ADRES DO KORESPONDENCJI
E-MAIL
FAX
TELEFON

Rzymsko–Katolicka Parafia
Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach
Kościół Katolicki
32-109 Radziemice 10
6821193084
040049469
DANE TELEADRESOWE
32-109 Pieczonogi 54
aktywnysenior@dompieczonogi.pl
413848263
413848263

2. ZAPYTANIE OEFERTOWE
PUBLIKACJA ZAPYTANIA

CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie
internetowej: www.bazakonkurencyjności.gov.pl oraz
na stronie http://dompieczonogi.pl
Postepowanie prowadzone będzie w procedurze
rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 3 powołanej
ustawy

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE
OPIS PROJEKTU
Utworzenie Dziennego Ośrodka dla Osób
Starszych (DOOS) w Pieczonogach –
dostawa nowego nieużywanego sprzętu,

wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych, w
ramach zadania nr 2 oraz nr 1 wniosku o
dofinansowanie zgodnie z umową o
dofinansowanie nr RPMP.09.02.03-120451/16
ZWIĘZŁE
OKREŚLENIE
PRZEDMIOTU Dostawa i montaż wyposażenia, sprzętu
ZAMÓWIENIA
do zajęć rehabilitacyjnych
Miejsce realizacji inwestycji: 32-109
Pieczonogi 54
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV
(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
33193000-9 wózki inwalidzkie i podobne
urządzenia
3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp. PRZEDMIOT

SPECYFIKACJA

Ilość

1

piłki do masażu na zajęcia
rehabilitacyjne

piłka z kolcami do masażu materiał: PVC 2 szt.
specjalna guma antywybuchowa
wytrzymująca obciążenie do 300kg średnica:
50-80 cm w zestawie z pompką

2

materac korekcyjny na zajęcia
rehabilitacyjne

wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej
zmywalną tkaniną powlekaną. Dane
techniczne: Wymiary po rozłożeniu:
170-180x65-80x5 cm

1 szt.

3

rotor kończyn dolnych na zajęcia
rehabilitacyjne

Rama: stalowa lakierowana proszkowo,
składana. Wymiary: 50x36x26cm

1 szt.

4

masażer drewniany na zajęcia
rehabilitacyjne

1. Drabinka Rehabilitacyjna drewniana 2 szt.
(do likwidacji wad postawy poprzez masaż
pleców) z gumowymi poduszkami
chroniącymi przed twardością
drewna
Wymiary:
-długość 90-100 cm
-wysokość w najwyższym punkcie 25-30 cm
wysokości 190mm
2. Aparat do masażu stóp drewniany 2 szt.
Wymiary:
-dł. 27cm-30 cm
-szer. 23-26 cm
- Waga: do 2 kg
3. Aparat do stymulacji odcinka lędźwiowokrzyżowego kręgosłupa Flexi:bak –
drewniany, budowa segmentowa – 2 szt.

Zesta
w
składa
jący
się 6
szt.

5

piłki sensoryczne różnych rozmiarów na Piłki z kolcami/wypustkami wykonane z
zajęcia rehabilitacyjne
PCV

6

kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z
drabinką lub równoważne

3 szt.

Kabina składająca się z 8 prostokątnych ram, 1 szt.
wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o
prostokątnych oczkach zawierającą drabinkę
stalową
Dane techniczne:
Szerokość: 200 cm

Wysokość: 200 cm
Głębokość: 200 cm
7

osprzęt do UGUL lub równoważne
(zespół linek, podwieszek, obciążników i
drobnych akcesoriów do prawidłowego
prowadzenia kinezyterapii w kabinie
UGUL)

Bloczek rehabilitacyjny – 4 szt
Ciężarek miękki 0,50 kg - 1 szt.
Ciężarek miękki 1,00 kg - 1 szt.
Ciężarek miękki 2,00 kg - 1 szt.
Ciężarek miękki 3,00 kg - 1 szt.
Esik metalowy - 20 szt.
Kamaszek skórzany do wyciągu - 1 szt.
Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł.
120 cm - 6 szt.
Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł.
160 cm - 4 szt.
Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł.
350 cm - 2 szt.
Linka do ćw. samowspomaganych kk.gg. dł.
225 cm - 1 szt.
Mankiet nadgarstkowo-kostkowy - 1 szt.
Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa - 1 szt.
Podwieszka dwustawowa ze skóry - 4 szt.
Podwieszka pod miednicę - 1 szt.
Podwieszka pod głowę - 1 szt.
Podwieszka ramienna - 2 szt.
Podwieszka udowa - 2 szt.
Podwieszka kolanowa - 2 szt.
Uchwyt metalowy na linkę - 1 szt.

8

Lampa SOLUX (statyw, filary, okulary
ochronne) lub równoważna

1. promiennik IR-1 375W
2 szt.
2. filtr niebieski - 1 szt,
3. filtr czerwony - 1 szt,
4. siatka zabezpieczająca - 1szt,
5. okulary ochronne pacjenta - 1 para,
6. okulary ochronne operatora - 1 para
Dane techniczne:
 mocowanie - podstawa jezdna z
hamulcem lub wersja stołowa,
 zasilanie - 230 V, 50 Hz,
 klasa ochronności - 1,
 chłodzenie - wymuszone,
 gęstość mocy promieniowania >=
0,3 W/cm2 w odległości 20 cm od
promiennika,
 zalecane odległości naświetleń - bez
filtrów: 40-50 cm,
 z filtrami: 10-30 cm,
 Automatyczne odmierzanie czasu
naświetlania: 10, 15, 20, 25 min
 Regulacja mocy: płynna

9

lampa do fototerapii
(przeciwdepresyjna do naświetlania
oczu sztucznym jasnym światłem. )

Natężenie oświetlenia: 5000 lx
1 szt.
Rozmiar M - średni - 62,5 x 27,5 x 18 (10,5)
cm
Natężenie oświetlenia: 5000 lux w odległości
50 cm; 2500 lux w odległości 75 cm.

10 lustro korekcyjne pojedyncze

Lustro korekcyjne pojedyncze wykonane z

1
kompl
et

1 szt.

kształtowników stalowych.
Wyposażenie: kółka z hamulcami,
pozwalające na łatwe przemieszczanie lustra,
siatka posturograficzna, pozwalająca na
terapeutyczną ocenę osoby
ćwiczącej w postawie siedzącej i stojącej.
Wymiary:
Szerokość tafli lustra: 70 cm
Wysokość tafli lustra: 160 cm
Szerokość całkowita: 76 cm
Wysokość na kółkach: 190 cm
11 stół rehabilitacyjny krzyżakowy z ręczną Wyposażenie stołu (minimalne wymagania): 1 szt.
zmianą wysokości
ręczna regulacja zmiany wysokości leżyska w
zakresie minimum 530-930mm za pomocą
korbki,
jednoczęściowy lub trzyczęściowy zagłówek,
regulowany mechanicznie w zakresie
minimum od -60 do +50 stopni, z wycięciem
ułatwiającym oddychanie,
zagłówek zawierający podłokietniki,
pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych,
szerokość tapicerki minimum 55 cm, długość
minimum 200 cm.
wyposażony w 4 koła jezdne w tym min 2
skrętne
12 bieżnia mechaniczna

Prędkość: 0,3 - 16 kilometrów na godzinę
Początkowa prędkość dopasowana dla osób
starszych lub do rehabilitacji pacjentów
przycisk do natychmiastowego zatrzymania
pasa w razie niebezpieczeństwa
minimum 6 programów
czujnik pomiaru pulsu
Boczne poręcze bezpieczeństwa na całej
długości pasa bieżni
Poręcz z przodu pasa
Odpinany pasek bezpieczeństwa
Boczne stopnie ochronne z antypoślizgową
powierzchnią
Czujniki tętna w uchwytach
Łatwa i intuicyjna obsługa
Kółka do łatwego transportu
Wielkość pasa bieżni: np. D122 x S40 cm
Wymiary: np. D159 x S68 x W129 cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

1 szt.

13 balkonik rehabilitacyjny czterokołowy

Rama np. aluminiowa, waga
balkonika/podpórki do 8 kg, wysokość
regulowana, koszyk na zakupy, hamulce w
rączkach, uchwyt na kule

1 szt.

14 stołek prysznicowy

Opis produktu: wygodne siedzisko, cztery
stabilne nóżki, antypoślizgowe gumowe
przyssawki, zapobiegające rysowaniu
powierzchni brodzika, z regulacją wysokości
Wymiary: wysokość: od 39,5 do 57 cm,
średnica: 32 cm

1 szt.

15 rower rehabilitacyjny

Opis produktu: stopniowa regulacja oporu, 2 szt.
siodełko z możliwością zmiany odległości,
pedały antypoślizgowe, sensory pulsu/tętna
Wymiary 142 x 61 x 88 cm (dł./szer./wys.)
Maksymalna waga osoby ćwiczącej do 130
kg

16 wózek inwalidzki

Wymiary:
Szerokość siedziska: ok. 44 cm
Głębokość siedziska: ok. 40 cm
Wysokość wózka: ok. 123 cm
Szerokość wózka: ok. 70 cm
Długość wózka: 115 - 198 cm
Szerokość wózka po złożeniu: ok. 35 cm
Waga wózka: ok.27 kg
Maksymalne obciążenie: do 110 kg

1 szt.

Uwaga: Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy,
pełnowartościowy, posiadający stosowne certyfikaty/atesty.
3.3. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY OD WYKONAWCY
3.3.1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza ofertowego wg
załączonego wzoru (załącznik nr 1)
4. KRYTERIA OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Cena = 100 % wagi w ocenie
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały,
czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
5.2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi
oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
5.3. Złożona oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres Oferenta,
b) cenę
c) datę sporządzenia oferty,
d) pieczęć i podpis oferenta,
5.4. Oferta musi być ważna co najmniej do 15.03.2018 r.
5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji
warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
W związku ze złożeniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje
żadne roszczenie względem Zamawiającego.
5.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
6. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO
6.1. W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną treść odpowiedzi merytoryczną
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY

7.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany w pkt 7.2
Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2018 r.
7.2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Oferty należy składać:
7.2.1. osobiście lub
7.2.2. za pośrednictwem poczty na adres 32-109 Pieczonogi 54 lub
7.2.3. pocztą elektroniczną na adres: aktywnysenior@dompieczonogi.pl
7.3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu nie wybrania oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
8. DODATKOWE INFROMACJE
W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z p. Michał Grzesiowski, tel. 413848263, e-mail: aktywnysenior@dompieczonogi.pl

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Adres do korespondencji:
Telefon kontaktowy:
E-mail do korespondencji:
NIP:

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 5/2018 składam ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
Rodzaj usługi:

Wartość BRUTTO
usługi w złotych

Dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych
1. piłki do masażu na zajęcia
rehabilitacyjne
2. materac korekcyjny na zajęcia
rehabilitacyjne
3. rotor kończyn dolnych na zajęcia
rehabilitacyjne
4. masażer drewniany na zajęcia
rehabilitacyjne
5. piłki sensoryczne różnych rozmiarów
na zajęcia rehabilitacyjne
6. kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z
drabinką lub równoważne
7. osprzęt do UGUL lub równoważne
(zespół linek, podwieszek, obciążników
i drobnych akcesoriów do
prawidłowego prowadzenia
kinezyterapii w kabinie UGUL)
8. Lampa SOLUX (statyw, filary, okulary
ochronne) lub równoważna
9. lampa do fototerapii
(przeciwdepresyjna do naświetlania
oczu sztucznym jasnym światłem. )
10. lustro korekcyjne pojedyncze
11. stół rehabilitacyjny krzyżakowy z
ręczną zmianą wysokości
12. bieżnia mechaniczna
13. balkonik rehabilitacyjny czterokołowy
14. stołek prysznicowy
15. rower rehabilitacyjny
16. wózek inwalidzki

………..………………………………………………
(słownie: ………….……………….………………)

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w
2.
3.
4.
5.

zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 5/2018.
Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia objęty będzie 24 miesięcznym okresem
gwarancji jakości na każdą odebraną przez Zamawiającego pozycję Przedmiotu zamówienia,
Oświadczam, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikami podatku VAT.
Oświadczam, że data ważności oferty to……..
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w
ofercie są zgodne z prawdą.

…………………………
miejscowość, data

……………………………………………………
Pieczęć i czytelny podpis Oferenta

