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Odpowiaclając na skierowanc zapytanic oI'crtowc, clotyczącc zarnriwit:nia publiczncgo na

wykonarric ziłcjania, pn.: "Dostawa urządzeń i sprzęfu na ,,Stworzenie wwożryczalni sPrzętu

niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnl.rni w rąmach Projcktu Dzicnny dom pobynl"

rcllizorvalii]8() rla pocistarvic ilrt..1 ust.8 ustarv1, z clrria 29 stycznia 2004r. ])rar,r,cl zamówiCń

pLt b1 icz 1,1 t,clh ( i )z. L,, l, 2()17 poz,. 1 5'7 9'1 :

1. O{bru jęilnv wlrkonanic zamówiclnia za n3stt:l)ujłici} ccnę:

- ncllo (rv zł) : .,..,,:.

\/,\'l' (w, z.ł): ...

- bruLLcl (w zł):

słovr,,rric: ...,,.. złorycl-r

2. Przyjmuję/-y c1o rcalizacji postawiorre pr,/,a,l, Zarnarviająccgo, w zapytaniu ofi:rlor,vym w'arunki.

l]. Zarncilvicnic zrealizuję/jcmy c1o dnia l]0 kwictnia 20l8r.

4, Posz,c,l.t:gcilnc urząclzenia i sprzęt closlarczalny za ccnę:

I-p. Opis urządzenia j.nr. ilość VAT
"/o

cena

nett0

Cena

brutto

l 1)cfi brylaror sZt. 1

2. sc hor,lołaz gąsicnicowy S,/.L. 1

:]. ba1I<onj]< z sicdzcnicm aluminiowy
czt.crc;kołolvy z hanulc]cnl w rilczkach

s,/,t. 5

4. clr4z,ck rozporowy clo cwiczcri clługośc

rt:gulorł,ana ,70 " l l0 cm
S,1,1. 5

5. f otcl prysznicowy - z rcgulacją

rvysokości, nakłaclki

antypoślizgowe/nakłaclka rra wannę

S,/,l. 3

6. fbtc1 sił1-1 tar ny/ krzcsło |oalclowt: S,/,l. 3

7. k]iil rchabilitacl,jr-ry por-lkolarTowy

w\/miar*y ,{5 cm, t-apiccrka znryvviiltla

s,1,1 . l]

t], ktltlccntl aItlr tlcnlt z czujrlikicm
s1 1,Żt,ll i.t i 1,1]()ll it ()],(,in pO./,i() l] lI] s;rt rt l,.Lt' j ;.

przt:tlośny z batcrią

,)

9. kr-r]a łokciolva z rniękkin poclparcicn, z

Z(]sLaWCIn arllyrotetcyjnym, llasaclka

.l]]l \ ])(\:]]Z}lr)\VJ. ń \ lfl it'll)1J

S,/,t. 6

Strtlrra 1 z .{



łózko clcklrycznt: rclrallilit_acyjni:

c7t(]r()sc8lTIC1l|o\vL] clla osób o vr"aclztl clo

175 l<g, rcguliłcja za polT]oci} pilot_ił, rł,

lvvposazcniu z kółkani i tulcjarni do

mocowania wysięgnika ]ub s|alywu

kroplówki

poclnośni}< clyrtarniczn1,

1li.,llizl, yjrly. /.

tr;lllsporlowv l

rnozlilvością
bczpośrcilnio ,1,

]6.

poclnii:sicnia pacjcnta

łoqi

Laborcl pocl prysznic tcgulol,vana

rvl,sokośii, antypoślizgow,c nasac1]<i, mar

chodzik trójkołowy aluminiowy,

-tq\|_,. qsł,"Ę__

'"*- 
,l"'*y.ia gł"-y 

"-".rOb
1czącyclr

(zcstaw nicowy)

piłka rchabilitacyjna lvykonarra 7,

rn atc ri ału, który ZaDCWnlil

l-ilrv i,lon-,it:rn;1 i spowolnioną ulraLę

pll rvit:Lrz l, z;tilt:vvn iając:1, dobrą

ilrzyczcpnośc do podłozir, max,

iitzct,lic i]00 kg, roztniar 55 cm

pćlłwałck rchabilitacyjny 30,60 w

tliellrzctlakalrryrrr pokrow,tltt c]o

u n i csi cni a j §9Łą|99]_ilori. lyl d q i_lyĄ
rolor kończyn górnych i dolnych

sililclan\,, ajunitrrowv, \\,\,tjositzon), \\,

t1-1t:cilanizln o1lorowtl,-harnując;,, pt:clał1,

w),posazonc w pasy zabt:zpicczajilcc

ssai< clckrryczlry ciśr"ricnic rn,.tx, 80 l<I)a,

r:l'k1 prac,,, 30i l5, pozioin haiasu <65

(|l], w)lposazon), v/ buLlę po;. l000 rnl, z

t,al>az,piacz,ającym

21.

,),).

malcrac przcciwocllczynowy
pncuma[ycznlr, r-i"nrrociśnicniowy *

rulowy z rnikror,vcntyliłcją,

rnaksynalne obciążcnic do 140

1'). malcrac skłaclany, 1aLtlkstlrvy s,i,t.

ri:habiliracy;ny, o śrcdnicj skali

tlvitrclości, anlyiłlcrgiczlT y, pokrowicc z

m o z!]y!sc]9 prania. ___ __,

13. ] laska/ trójnog a]uminium, rcgulacja I 
szt,

\Ąl,rlsuku',,', nasac]kir arlr;,ptlślizgorvii,

iilllllollliczllic prclI\1o\vanv uc:hwyL, rnax

obciążcnic ok, 100 k

mala c1o htclromasazu z rcgulacją pracv

cil.z i lntlt,Y lnJsJ/,u. \\ yl)o\JŻ()nit W

l(]rn]()mCt.r

r,r,ałck rchabiLitacyjny śr. 15 x 65 crn

ZaWOrctTl
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rcgulalorcm i wskaznikii:m
poclcrśnicnia, drcny sili]<onolvc, f'iltr

r,viclokrorncgo uzy,Lku, rloż]il^rośc

L}st awicnia na wćlzkr-t

st_o1ik przyłóżkowy laninowany biat- z

poclr.r,yzszonymi krawędziami, rcgulacja
l,vysokości, rt:gulow,anc nar:hvjcnie:

blaLl,r, wyposazony w ktjłlia 1,

noz1 i r,1,ością b1o]<ad

sLymulator clckuolliczny (przczskorllił
clcktrostymulacja ncrwórv, clcktryczrT a

stlrmu1o.'u mięśni), samoprzylcpnc
clcktr ocly,2 karrałowy,rł,yłącznik
bt:zpicczcństwa, instrukcja w ;ęzvku

rvałck rchabiiitacyjny rollcr 15 x l]lJ crn

lvcizck inrva]idzki składany,
alumiLriowy, zc zdo]nością wspięcia się

]lŁt przcszkodę ok, 6 crn. max

rzvmałość o]<. 1l]0

gh 1v yralś dla oscib n icpcłnospr-awrrych

clr:;birT ka rchabi1iracy)na pr l,yłó,ż,]<owa z

kolicciwkarrni szczcbclkcjrł,
f iilorcsccncvinvmi.

27.

lanrpla na poclczcrw icri

tab]ica cio ćwiczcii manualnl,g§ dłorli z
opol-cm blat obroLowV, rcgulow,ana

rł,\,scl]<ośc, stopki clirl irru j;lct:

l!J!ylo,s.lj€l98'
ftltc} obrott)wv na wii1l1lę z 1,1,iozlirłt;śt:ią

ziii;]okor,l,ania sicdziska, poci)<ładki

zabczpic:czającc przcd ślizganicm łar,vki

anicm wann

:]1. pionizaror d)rnamiczrry unilvcrsa}rry dla

clor-osłycb. i dzicci, stciaz z kołarni

ls4l yg_yyp 
" 

Łą4_9!y *,_y Łelry! ",
ciLodzik balkonil< rchabilitacl,jni,,1,c
ski iitla rlii rat,1,1li a l lt m i n iowi1, 1;ltll<tllvall it:

iuilkc;l 1<rocząccj, wyt1,1it:nnc sropkl

podporowc ant y1loślizgolvc,

crgonomicznc r-rcl-rwyty, lvysokoścl

ulowana

zcsLaw sensoryczlly : pancl
scnsoryczny-dotykarn i czuję, p.s.-

sł;,5r, i a:Talizuję, p.s.- wiclzę i

spostIzcgam, tjscmka scns()ryczlla,

śc: i ilz ]<ił st] j ls() ry(]z ll tt barvc] tl ił rl a, jcżvk

i1,1ll1li korc]<cl,jlla nrasu jąc;i i}0,100 cnl ,

ilrli],1l scnstlryczllt: 7 (]}Tl., rill1,ro

scnsorycztlc 1 0,5 cln., lvałcczcl<

rla scnsoryczna,

35.

scllS()rVCZ1l t-aś
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podllszcczki {'akturowe w rvor l<u,

rckawicc sensorycznc

:]6. scnsoryczna ściezka zclrowia : 6 sztuk

uółjcźy z wypustkami o śrcdnicy 14 crn,

s,ZL. 4

,5/. r()w(]r re habiIitacyjny tr<iji<ołorvy, ,1,

Ię(]zllym napt2cicrn *uno,11,rlłlVrn i

tlożnVm korbowyin

SZt,.
,)

RAZEM

(clata i poclpis uporvazniont:j osoby)
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