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ZAPYTANIE OIĘRTOWE
Wójt Gminy Bartniczkazaprasza do złozenia oI'crt na wykonanie zamówienia publicznego,

pn,: "Dostawa urządzeń i sprzętu na ,,Stworzenie wlpożyczalni sprzętu niezbędnego do opieki nad

osobami niesamodzielnymi w ramach Projekru Dzienny dom pobytu",

rcalizowancgo na poclstawic art. 4 ust, B Llslawy z clrria 29 stycznia 2004r. I)ralvcl zamciwicń

publicznych (I)z.L,, z, )a17 prlz. 1579) :

1. Zarnarviający - Gmirra BarrrirzĘ uL Brocinicka 8, 87-321, Bafinigka

] l)rz.:.lmitlL zllnc5rł ietria,

l)rzc:clmiotcm zamciwicnia jcst clostar,va urz,ąclz,an i sprzęt-l-t rriczbęclncgo clo opicki nac1 osobami

nicsamoclzit]ln1,6i w ramac}r I)rojcl<tu,, I)zicnny clorn pobytlr rv micjsc;orvości (}rązawy".

Zamćlr,vicnic obejmu jc dostawę niżcj r,vyrn icn itlnego n()\vcBc) sprzętu:

Lp. Opis urządzenia j.m. iIość VAT
o/o

cena

netto

cena

brutto

1 Dcf ibr1,1ator sZ|. ]

2. schodołaz gąsienicowy s,l,t, 1

3, ll;rll<on jk z sicclzcnicm aluminiowy
czlcrokoło\Ą,y z hamulccln w, rączkach

sZL, )

4. drązck rozporowy do ćrviczcń długość

rcp.ulowana - 70 l l0 cm
sZt. )

5, {btci prysznicowy /, rcgulacją

rvysokości, na]<łac]k j

anrypoślizgclwe/na]<ładka na wannę

sZL. 3

6, 1orci sanitarny/ krzesło toalcLowc S,zL. 3

7. ]<lin rchabi}itacyjny poclkolanowy

wymiary -,15 crn, titpicerka zrnywalna
S,lt. 3

B. konccn|rator tlenu z czujnikicm
slęzcnia i monitorctn poziornu satr-rrac,;'i,

przcnośn1, z batcrią

sZt, 3

9. kr_rla ]okciowa z rnięl<kirrl poc1llarc:it:rn, z

zcslawcm antyrotac;,jnym, nasaclka

_lI)l ) l)t)\li7Br l\\ J. wylTliL,l) I].L

SZt. 6

10. łcjz]<o clt:]<trvt:ztrt: rcllabi]itac 1jnc
(]Z1(]rosCi]rTl(.]111()\\rC c]]a osĆlb tl r.r,,łt1,,.c do

i75 kg, rt,gulacja za p()]nocą piltlta, w
\\,Vposa./.c]Iru z kół]tarni i tulc;arni dt;

mtll,()\\,Jl )iit r,vysięgnika lu b SLillyWu

, l<r,t,1,1cirvki

11, l mali:rac przcciwodli:zy1lowy
pn(,ulnatyCZny, ZmiCnn()Cls1]1cIll()Wy

ru].owy z rni](Iowcnti/lac ją,

sZt. 5

S7,1-. 5



maksymalnc, obciązi:nic do 140 kg

12, na|crac składany, lareksowy

rehabilit_acy;ny, o śrcdnie; skali
twardości, antyalcrgiczny, pokrowicc z

mozliwością prania.

SZt, 5

13, 1aska/ trojnóg alurninium, regulacja

wysokości, nasadka antypoślizgowa,

it ll itlclm i c: zt-l ie p ro{ilorł,iłny lt clh lvy1, mar
obciążcnic ok. 1001<g

SZt. 6

l4. mala dcl hyclromasazu z rc1,,ulacllą pLac1,

Jr sz i ltl,,t y ln.lsJ/tl, r\ ) ]ll,rl7i 11.1 \\

termomctr

s,1,1. 3

15. poclrrośr-rik ciynamiczny lransporlo\vy i

pionizacyjny, ,l, lno,ż.lilr,ością

poclnicsieniii pacjcnta bczpośrL:cinio 1,

pod}c;gi

S,l,t. ,)

I6. taborcL pod pryszl.ic rcgulorvana

rvysokośc, antypoślizgowc nasac]]<i, max

obciązenie ok. 100 kg

S Z|. 3

17, chodzik trojkołowy aluminiowy,
miękkie sicdzisko

SZt. 5

18. bast:n clo mycia głowy u osclb li:ząc1,-ch

(/t'\lJ\\ l'l') SZtli. 'lr', 1)

s7,Ł. 5

19. piłka rchabiliracyjlla lvvkonana ,/.

lnlt.,I,ilłu. ]il,)|) 1,Jl)l,\Ą ]li.t

rćlr,vnoIlicrną i spclwo}nior-rą ulratę

por,vielrza, zapcwniający dobrą

przyclzcpnośc do podłoża, max,

obciążcnir.: 300 kg, rtlzmiar 55 cln

s,l.L, 10

20. w,ałck rchabiiitacy;ny śr. l5 x 65 cm SZL. :]

2l pólrvałck rchabiirtacyjny 30 60 w

1,1icprzcrnakalnym pokrowcu do

uniesienia i scparacji kończyt-l c1olnych.

s,Z1". )

22. Iot()r kończyn górnych i clolnych

skI.i('l.rn;. llrtlninitlwy, \V)l)()\JŻ(]n) \\

mcchailiztn oporowo hamując1,, pcdały

wvposazonc vv pasy zabczpicczaji,icc

przcd zcślizgt,l ięcit:ln

S,lL. 5

23. ssak clcktryczny ciśrrienic mirx. 80 k]'a,

cykl pracy - 30/l5, poziorłl h;rłasu <65

dl}, wylosazony w butlę poj. 1000 ml, z

zaw()rcln zabt:zpit:cza jącyrn,

rcgulatorcrn i tł,skaźnikicm

poclciśllicnia, clrcnv sili1.()novvc, li]Lr

rviclokrolrrcgo uzytku, rnozliwośc

LlslawicIria na rvcjzku

SZ|. :]

24. srolik przyłózkowy larninowany blat z

poclwyzszonymi krawęclziami, rcgr-rlacja

wy,sokości, rt:gulowant: niłchyicnic
blalu, wyposazony w ]<ółka ,1,

mt';zl irł,,i.'jd blt,]<.rJ\

s,zL. 3

25. sLynulalor clcklroniczrry (przczskcil-rra s,l,L. 3



clckLrostyrnu1 acja n(]rw(')w, t: 1t:kt ryt:zn a

srymulac jir mięśni), sarnoprz1,1t:pnc

eickrrody,2 kanałowy,wyłączn il<

bezpicczcństwa, instrukcja w języku
polskin

26. 1arnpa na podczerwicń SZL, 5

27. tablica clo cwiczcń nranualnych dłoni z
oporcjTl blat obrolowy, rcgulowana

wysokoś<l, sropki climinującc
nicrćlwności poclłogi

S,l,t, .5

28. fotcl obrotowy na wannę z mozliwością
zablokowania sieclziska, poclkłaclki
,znb ez,piec,zal ącc przcc1 ś1 i zga n i ern ła wki
()faz rySoWi]nitlt,n rvanny

SZt. 5

29. w,ałt:k rchabi]itac,l,,j ny r-o11cr" 15 r i]iJ crn sZl, 5

30. r,vcjzck irrwalidzki s]<tadalll,,

alurniniorvy, zc zdo]nością wspięcia się

na przeszkodę ok. 6 cm. max

wytrzymałośc ok. 130 kg

SZL, 5

31 piorT izator dynamicznv urriwcrsalny dla

clorosłvch i clzir:ci, s|claz z kołami
jczdnyrni y1,1,posażclnymi u, Ilamulcc,

Szl. 2

:),). cl-rodzik balkorrik rclrabilitacyjny ,1,a

składaną ramą al.uminiorvą, blokolvanic
funkcji krocząccj, wyrnicnrrc stopki
podporow,c antypoślizgowc,

crgonomicznc r-rchwyty, lvysokość

rcgu1olva rla

S,l,t. 5

33. c ]r rł,l" rak c] ] a oscl b rl icll;t: }nos 1l r,.i lv 1-1 l,, c]'l S,I,L. 5

31. clr=abi nlra rch abi l ilac,vj na prz 1,łrlżkowa z

koricówkani szczcbclkólv

1luorcsccl-tcyjnymi,

SZ|. 5

35. ZcSlaW sensor)rczny ; panc,1

sl]nsoryczllv-dorykam i czu ję, p.s.-

słvszę i allalizuję, p.s. widzę i

SpoS|rZegam, Óscnka ScnSoryCZna,

ściezka scnsoryczna balvcłniana, jcży|-
mata korekcyjna masująca IJ0/100 cm,

ringo sensoryczne 7 cm., ringo

scnsorycznc10,5 cm., rvałcczck
Scll sorycz ny, ta śrn a sc 1l So r)1(]z l]a,

poclltszcczki i'aktu rolv(] \\, i,r,or1<u,

rękawicc scnsorvczl]c.

sZL. l

36. scnsoIyczna ściczka zdrorvia : 6 sztuk
półiczv z wypustkarni o śrcdnic;y 1,1 crn,

SZt. 1

37. r()wcr rchabilitacl,jiry trcijkołowy, ,/,

Iccznyln napęclern walraclłowym i

1]oznym korbowynl

sZt.
,)

RAZEM



Sprzęt oclpowicclnio powinicr' posiaclac stos()Wllc ccrtyfikaty i atcsty dopuszczające dcl

użytku publiczrTcgcl z obciązalnością clo min 120 kg wagi ciała osoby korzystająccj, Możliwe jest

ZasloS()Wani e doc]arkow yclr pan cli z i nstrukcj ami użl,tkowan i ir sprzętl"t.

'I'crmin rcalizacji zamćlwicnia - od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018r,

3. Cena (cerra bruttcl, rj. z pociarkicm VA,1,) jcsr jcclynyrn kryLcriun occny o{i:rl.

4. Ccnę nalczy obliczyc nir poclstawic rrinicjszugtl za1l1,Lanie,

5, Wy.r-ragroclzcl-tic o{i:rorł,itnc pIzcz Zirmar,viająccgo ji:st wyrragrodzcnicm rYcza}towYm, WYPłata

wynagroclzi:nia nastąpi lł, tcnninie c1o l]0 clni, po prorokolarrrym odbiorzc ptzcdrniotu zamciw,icnia,

7, Sposób przygolowania of'crty,

O{'ertę nalcży sporząclzić rvg. załączot,lcgo c]o ninicjszcgo zapytania wzoru ofcily, O{'erta powinna

być sporząclzona w jęz,vku poiskim. of,crta winna być podpisana prza,z clsobę upowaznioną,

OI'ertę ,l,ł<>,ż,yc lTtozlla osobiści,,: u ziłmawiającego pok, nr lJ, przcsłać pocztą na adres: Urząd Gminy

1]artniczka, ul. ]]roclnicka 8, 87_321 ]]artrriczka ]ub pocztą clcktroniczną na adrcs

gQps@!]gbi]l-tI!e?.!ąLżl albo fakscm pod nr 56 4936832,

8. Osoba clo kor_rtaktów z Wykonawcami: L]rszu]a Kr-zykalska, rci.56 493681B, e_mail:

8"aps @ugb,rrt lil z! i:.p 1

9, Mlclscc j Lcrrnin złclżt:nia o{i:rtr,,

()I'cnę z.łtl,ż,r,c tla]tlzv c1o clrlia 1] kwietnia 201Br, do godz, 14,00,

1 0. Kary, L,L}ll(]\vnc:

\Ą/ykonaw,ca zapłaci Zarnarł,iaj ąccrnlt kary uln()w nc :

a) za zwłokę Wykonawcy w stosun]ru c1o 'I'crminu zakończcnia robót w wYsokoŚci 0,5 0/o

(ieny of,crtowc; brutto za każcly rozpclczęty clzicń zr,vłoki, jaki upłynie pomiędzy

.l.crmincmzakończenia(robótwskazanymrvofctcie),a{.aktycznymciniemzakończenia

robcit,

b) z rytułu oclstąpienia ocl LJmowy ,1, 
Pl"l,yc,/,yn lczącyci' po stronic Wykonar,vcy w

r.vysokości 5o o/o ceny oIcrtowcj brutto. zamawiając:y zachowujc w tyrn przypadku plawo

cloroszczeńztytułurękojniigr,varancjirlopracdorycJrczaswykonanych,

r:) za brak zapłaty wynagroclzcnia naicżrrcgo l)odwy1<onawcom lub dalszym

1)ocilł,ykor_rirwcoln l000,00 z,ł r.zł l<a,Żclt: clokollirnii: prl,a,l, '/,arnawiająccgo bczPośrednicj

płltnośr:i na r,l,CL),l. I)oc]rvvl<ona\vcćlrł, 1r_rb clalszych l)od\l,ykorrawcćlw,

cl) zii ntcitlrtninolvą zllplatc; rvyllap,roclzcilia nlrlcżlltl11o 1)odwv]<onawColTl ]ub clalszYm

poclr,vy,konawc()11l 100 zł za kazcly dzicń zrv}oki tlc] cinia upływu Lcrtninu zaPłarY clo

drria zapłat1,.

i1, Wykonawca u.clzie]i Zamawiająccrru na przeclmiot umowy 1;isr:mnej gwariłncji na okres I]6 m-

c),. I]icg Lcrminu gwarirncji IOZ})()(]1,),na się w clniu następnym 1icząc ocl daly protokolarnegcl

oclbioru ostalccznc*o przcclmicllu zamćllvicnia. Wykorrar,vc:a ma oboWiązck PrzYsrąPienia clo

rvykonania czynności gwarancyjnych w rcrminic c]o 7 clni ocl cinia zgłoszór-ria wad przez

Zamawiająccgo. Zgłoszcnie możc byc clokonanc za pon-l()cŁ}: poczty clc]<troniczncj lub piscmnie,

Jeżeli wykonawca nie przystąpi clo wykonania prac gwarancyjnych w w/w lerminie, zanawiający

możc zlccić wykonanir: PraC 8walancyjnych inncmu poclmiotclwi na koszt WYkor-rawcy,

12. w clniu oclbioru przcclrniotl_t zamtiwicnia wykorlawca jest zobowiązany przekazać

zal','.,awiająct:tnu ins1rukcjc obsłr_rgi i ktlnst:rlvac:ji closlarczc)ll(]|]o Sprzętu OIaZ w}aŚcilvtl ccrtYfikatY i

clckla rac jc.

l]artniczka, 27 rnarca 20iBr,

Załączr-riki:

1) wzor o{'crtowy.


