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Sprzęt rehabilitacyjny – opis przedmiotu zamówienia 
 

L. p. Wybrane produkty j.m 
Szacowana 

wielkość 
zamówienia 

1. 

DRABINKI REHABILITACYJNE DREWNIANE Z UCHWYTAMI DO MONTAŻU 

Dane techniczne: 
- wysokość – 250 cm 
- szerokość – 90 cm 

szt. 

6 

2. 

MATERAC REHABILITACYJNY JEDNOCZĘŚCIOWY 

Dane techniczne: 
- długość – 200 cm 
- szerokość – 120 cm 
- grubość – 5 cm 

szt. 

4 

3. 

STÓŁ REHABILITACYJNY BOBATH JEDNOSEKCYJNY 

Dane techniczne: 
- długość – 200 cm 
- szerokość – 120 cm 
- elektryczna regulacja wysokości 

szt. 

2 

4. 

STÓŁ DO PIONIZACJI ELEKTRYCZNY 

Dane techniczne: 
- długość: od 170 cm do 210 cm 
- szerokość: od 70 cm do 80 cm 
- wysokość: 50 cm do 75 cm 
- regulacja kąta nachylenia: od 0 do 88° 

szt. 

1 

5. 

KABINA UGUL Z DRABINKĄ DO ĆWICZEŃ 

Dane techniczne: 
- wysokość – 203 cm 
- szerokość – 200 cm 
- długość – 200 cm 

szt. 

1 

6. 

OSPRZĘT STANDARDOWY (21 elementów) DO KABINY UGUL 

Dane techniczne: 

1.     Linka dł. 1600 mm      8szt. 

2.     Linka dł. 960 mm       6 szt. 

3.     Linka dł. 2450 mm  1 szt. 

4.     Linka dł. 5720 mm  1 szt. 

5.     Linka dł. 3750 mm  3 szt. 

6.     Podwieszka przedr. i podudzi 420x100    4 szt. 

7.     Podwieszka ud i ramion 540x135    4 szt. 

8.     Podwieszka pod miednicę 830x230    2 szt. 

9.     Podwieszka klatki piersiowej 675x225     1 szt. 

10.  Podwieszka pod głowę 150x530    1 szt. 

11.  Podwieszka stóp 75x610    4 szt. 

12.  Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135)    4 szt. 

13.  Pas do wyciągu za miednicę 1330x170    1 szt. 

14.  Kamaszek 135x170      1 szt. 

15.  Ciężarek miękki 0,5 kg     2 szt. 

16.  Ciężarek miękki 1,0 kg     2 szt. 

17.  Ciężarek miękki 1,5 kg    2 szt. 

18.  Ciężarek miękki 2,0 kg    2 szt. 

19.  Ciężarek miękki 2,5 kg    2 szt. 

20.  Ciężarek miękki 3,0 kg   1 szt. 

21.  Esik     30 szt. 

komplet 
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Cena oferty powinna obejmować wszelkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym:  

1) ewentualne upusty,  

2) podatki,  
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3) dodatkowe koszty tj. transport i rozładunek towaru loco siedziba Zamawiającego.  

W kalkulacji cenowej Wykonawca powinien podać dla każdej pozycji cenę jednostkową 
brutto oraz wartość brutto w zł. Wartość brutto należy obliczyć mnożąc cenę jednostkową 
brutto przez ilość odpowiednich jednostek. Następnie należy podsumować wszystkie 
wartości brutto i tak powstałą kwotę wpisać w rubryce „razem wartość brutto”. Kwotę z 
pozycji „razem wartość brutto” należy przenieść do formularza oferty cenowej. Pozycja 
„razem wartość brutto” będzie podlegała ocenie. 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w 
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 


