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„Dostawa zestawu urządzeń do fitnessu medycznego”
Dostawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do fitnessu medycznego: park prewencyjny,
centrum terapii pleców i urządzenie diagnostyczne.
Przedmiotem zamówienia są urządzenia zgodne z dyrektywą dla produktów medycznych
93/42/EWG. Wszystkie urządzenia mają tworzyć prozdrowotnie zorientowany program
treningowy, którego elementy to:
●

●

Opis przedmiotu
zamówienia:

●

Urządzenie diagnozujące, które analizuje zdolności wytrzymałościowe dla
poszczególnych grup mięśniowych, takich jak mięśnie tułowia, szyi i mięśnie górnej
części ciała. Pomiar jest przeprowadzany w pozycji stojącej, na ubranym pacjencie.
Urządzenie posiada oprogramowanie pozwalające planować ćwiczenia oraz
kontrolować wyniki. Oprogramowanie pozwala także na porównanie wyników z
wartościami referencyjnymi.
Zestaw urządzeń, które zapewniają funkcjonalny trening całego ciała. Ćwiczenia
zbliżone są do czynności motorycznych dnia codziennego – Activities of Daily
Living. Urządzenia dają możliwość regulowania obciążenia. Urządzenia są proste w
obsłudze, nie posiadają zaawansowanego oprogramowania komputerowego.
Zestaw urządzeń przeznaczonych do treningu pleców. Ćwiczenia na urządzeniach
pomagają w aktywizacji mięśni odpowiedzialnych za stabilną postawę. Nacisk w
ćwiczeniach jest położony na mięśnie nastawcze oraz podtrzymujące, a nie
tradycyjnie na mięśnie brzucha oraz mięsień prostowniczy pleców. Ćwiczenia są
skierowane na głęboko położone mięśnie i stabilizację odcinka lędźwiowego.
Zestaw jest prosty w obsłudze, nie posiada zaawansowanego oprogramowania
komputerowego.

Zakup tych urządzeń nie był finansowany ze środków UE, Funduszu Spójności ani ze
środków publicznych przez ostatnie 7 lat.
Czy dopuszcza się
złożenie oferty
wariantowej
Termin wykonania
Wadium
Informacje dotyczące
walut obcych, w jakich
mogą być prowadzone

Nie
Do 29
.05.2015 r.
Zamawiający nie przewiduje wadium

Zamawiający przewiduje rozliczenia w: PLN, EUR.
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Najniższa cena (65%), okres gwarancji (15%), termin realizacji (5%), kompletność oferty (15
%).
Szczegółowa ocena po zapytaniu emailowym.
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią formularza Oferty  zał. nr 1.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż
jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i
kolejno ponumerowane , począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.
5. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego
oraz powinna posiadać oznaczenie: Oferta na: „Dostawę zestawu urządzeń do fitnessu
medycznego”.
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Przeskok 2,
05200 Wołomin, do dnia 30.04.2015 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi 04.05.2015 r.
w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00. Zamawiający dopuszcza możl
iwość złożenia
oferty w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
info@europanct.eu 
Oferta
przesłana w formie elektronicznej powinna zawierać skan oferty przygotowanej w wersji
papierowej.
Osoba do kontaktu: Tomasz Pękalski
W celu zapoznania się z miejscem realizacji projektu prosimy o kontakt z Panem Tomasz
Pękalski. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, lub drogą elektroniczną na adres:
t22@op.pl
, europa@nct.pl

Załącznik nr 1 – formularz oferty, załącznik nr 2 – wzór umowy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

środków Unii
Europejskiej

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie większa niż kwota, którą
zaplanowano w budżecie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania.
( podpis Zamawiającego)

