Czerwonak, 06.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI:
Zadania 1 Przygotowanie infrastruktury do realizacji kompleksowego programu usług opiekuńczych
świadczonego w społeczności lokalnej gminy Czerwonak dla 162 osób niesamodzielnych (ON) oraz
100 ich Opiekunów Faktycznych (OF), poprzez remont i/lub najem oraz wyposażenie i/lub
doposażenie pomieszczeń: 1 Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO) w gminie Czerwonak, 1 Klub
Seniora, Sprzęt specjalistyczny
W RAMACH PROJEKTU
„LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW - KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG
OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW
FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Na podstawie realizacji projektu pn.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW - KOMPLEKSOWY
PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I
ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, a także na
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
zapraszamy do złożenia oferty na dostarczenie specjalistycznego sprzętu
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne.

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak
Os. Przylesie 2/10
62-004 Czerwonak

2. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który dostarczy sprzęt specjalistyczny zgodnie
ze specyfikacją w ramach projektu pt.: „LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW - KOMPLEKSOWY
PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I
ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE CZERWONAK”.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
1) Piłka gumowa 65cm do ćwiczeń gimnastycznych – 3szt.
2) Gumowa oporowa (zielona i niebieska) - thera band rolka 45,5m x 2 lub 1,5m x 5zielona i 1,5m x
5 niebieska
3) Woreczki do zabaw ruchowych – 21szt.
Np. 11 x 13 x 2,5cm
4)

Roller wałek do ćwiczeń, masażu - 32cm – 2szt.

5) Laska gimnastyczna 25mm/100 – 5szt.
6) Piłka do jogi 25 cm- 2szt.
7) Pas do trakcji (terapii manualne) 2,5m - 2szt
8) Tablica do ćwiczeń manualnych - 1szt.
9) Dysk pompowany do balansowania masujący (średnia 33 cm ) – 4 szt.
10) Antypoślizgowa mata do ćwiczeń z otworami – 11szt.
Specyfikacja:
- Wymiary: 180cmx60cmx15mm
- Materiał: TPE 10mm / EVA 5mm
- Odległość pomiędzy otworami: 50cm
11) Pompka do piłek aluminiowa z igłą – 1 szt.
12) Bieżnia elektryczna – 1szt.
13) Zestaw kijków do nordic walking z regulowaną wysokością – 11szt.
14) UGUL z drabinką – 1 szt.
- wymiary: 200 cmx 200 cm x 203 cm
15) Osprzęt podstawowy do UGULa – 1 zestaw
16) Rotor kkg – 1szt.
17) Rotor kkd – 1szt.
18) Rower stacjonarny (cykloergometr) – 1szt.
19) Przenośny, wielofunkcyjny aparat do fizykoterapii z ultradźwiękami
Specyfikacja:
ELEKTROTERAPIA
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)

- test elektrod
- tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)
- pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
PRĄDY I METODY
- interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF)
- TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
- TENS do porażeń spastycznych
- Kotza / rosyjska stymulacja
- tonoliza
- diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
- impulsowe (prostokątny, trójkątny)
- impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny
- unipolarne falujące
- galwaniczny
- mikroprądy
ELEKTRODIAGNOSTYKA
- elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
- automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji
TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA
- częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
- efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2
- emisja ciągła – efekt termiczny
- emisja impulsowa – mikromasaż
- kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
- precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb
- automatyczna kontrola emitowanej mocy
TERAPIA SKOJARZONA
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
- częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
- efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2
- emisja ciągła – efekt termiczny
- emisja impulsowa – mikromasaż
- kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
- precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb
- automatyczna kontrola emitowanej mocy

20) Statywowa Lampa typu solux z wyposażeniem – z dwoma wymiennymi filarami czerwonym i
niebieskim, moc 375 W
21) Stół rehabilitacyjny
- elektryczna regulacja wysokości
- sprężynowa regulacja wysokości zagłówka- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz pacjenta,
z zaślepką w komplecie
- kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°)
- tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, niepalna i odporna na zabrudzenia i uszkodzenia
- uchwyty do pasów do stabilizacji po obu stronach
- dwa kółka i dwie stopki ułatwiające transport i przestawianie stołu
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych
płaszczyznach
- długość: min. 200cm
- wysokość: 50-105cm
- szerokość: 60-70cm
- obciążenie: 150-200kg
22) Kozetka drewniana do fizykoterapii
- leżanka dwuczęściowa (leżysko główne, zagłówek z otworem na twarz)
- rama wykonana z drewna wysokiej jakości
- tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących
- regulowany kąt zagłówka (trzy ustawienia w zakresie 0 - 35°)
- długość: 180-190cm - Szerokość: 65-75cm
- wysokość: 70-80cm
23) Kozetka regulowana na korbę do ugula
- manualna regulacja wysokości
- blat dwuczęściowy
- podgłówek regulowany sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach
- 4 regulowane stopki
- długość: 200 cm
- szerokość: 65-75 cm
- wysokość: 60 cm - 90 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
- dopuszczalne obciążenie: 300 kg
24) Stołek medyczny na kółkach – 2szt.
25) Trener żył – 2szt.
26) Podpórka czterokołowa – 8szt.

27) Podpórka czterokołowa z podparciem na łokcie – 2szt.
28) Laska z regulowaną wysokością – 10szt.
29) Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny) – 10szt.
30) Balkonik na 4 kołach – 10szt.
31) Kula łokciowa z regulowaną wysokością – 20szt.
32) Laska czteropunktowa – czwórnóg rehabilitacyjny – 5szt.
33) Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych z licznikiem – 5szt.
34) Krzesło prysznicowe – 5szt.
35) Podpórka do wstawania z sedesu – 5szt.
36) Ławka do wanny – 5szt.
37) Wózek toaletowo-prysznicowy – 5szt.
38) Wózek inwalidzki z hamulcem pomocniczym – 5szt.
39) Łóżko elektryczne (90x200) – 4szt.
40) Materac przeciwodleżynowy – 4szt.
41) Pompa zmiennociśnieniowa do materaca – 4szt.
42) Wysięgnik do podnoszenia się – 4szt.
3. Informacje ogólne:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria dostępu:
1) Posiadają potencjał techniczny oraz dysponują specjalistycznym sprzętem zgodnie ze
specyfikacją przedmiotu zamówienia;
2) Zapewnią kompleksową obsługę (wszystkie składowe zawarte w specyfikacji przedmiotu
zamówienia oraz transport) związaną z zapewnieniem oraz dostarczeniem przedmiotu
zamówienia,
3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1.

4. Termin realizacji zamówienia:
Usługi, o których mowa w pkt. 3 realizowane będą w okresie 11.2018 r. do 12.2018 r.
1

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

5. Miejsce realizacji usług:
Miejsce realizacji projektu: Gmina Czerwonak

6. Kryterium oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi
zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu cytowanej wyżej
ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 tejże ustawy. Wyniki
rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego zostaną opublikowane na stronie internetowej
zamawiającego

www.lepszagminaczerwonak.com

oraz

w

bazie

konkurencyjności

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 7 dni od zakończenia
postępowania.

7. Kryterium oceny ofert.
a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:
Cena: waga kryterium – 100%
C - cena
C = (C min./ C ofer). x 100 pkt.
gdzie:
C min - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C ofer. – zaoferowana w formularzu ofertowym cena.
b) Spełnianie kryteriów dostępu wymienionych w pkt 3.
8. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2) Oferta winna być podpisana.
3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto.
5) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

6) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki będące integralną częścią niniejszego
zapytania.
9. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak
Os. Przylesie 2/10
62-004 Czerwonak
Oferty wysyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2018 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia
w siedzibie Zamawiającego: Os. Przylesie 2/10, 62-004 Czerwonak. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także
rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

10. Uwagi dodatkowe:
a)

Z wyłonionym Oferentem zostanie podpisana umowa zlecenie.

........................................................
(data i podpis Zamawiającego)
Załączniki:
1. Wzór oferty
2. Potwierdzenie otrzymania oferty
3. Oświadczenie o braku powiązań
4. Kosztorys

