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CZĘŚĆ XIX  

Przedmiot: Sprzęt różny dla potrzeb 

rehabilitacji:     

piłki - łącznie 6 szt. 

laski gimnastyczne - 10 szt. 

drabinka - 1 szt. 

materac - 1 szt.  

Wykonawca/producent: ……………    

Nazwa, typ i model urządzenia: ……………    

Kraj pochodzenia: ……………    

Rok produkcji 2016, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany: rok……………   

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych 

Lp

. 
Parametry techniczne 

Wymagania 

graniczne  

Odpowied

ź 

Wykonawc

y 

TAK/NIE 

Parametry 

oferowane 

(podać 

oferowane 

zakresy 

parametró

w  lub 

opisać 

funkcje 

aparatu)  

1.  

 

Piłki wykorzystywane w terapii, fitness oraz treningu 

sportowym do: wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia 

zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i 

koordynacji, Leczenia schorzeń neurologicznych, a także w 

ćwiczeniach korekcji wad postawy z systemem ABS  

o maksymalnym  rozmiarze:  

Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta 

    

65 cm, wytrzymała na obciążenie dynamiczne 1200 kg  - 

kolor zielony - 2 szt. 
TAK, podać  

    

75cm wytrzymała na obciążenie dynamiczne 1200 kg - kolor 

niebieski - 2 szt.  
TAK, podać  

    

85 cm wytrzymała na obciążenie dynamiczne 1200 kg - 

kolor srebrny - 2 szt.  
TAK, podać  

    

2. 
Laski gimnastyczne plastikowe  dł. 120 cm różne kolory - 

kolor do ustalenia na etapie składania zamówienia - 10 szt.  

Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta     

3.  

Drabinka ( 1 szt.) przyścienna pojedyncza o maksymalnych 

wymiarach: 

szer. 90 x wys. 250 cm 

Wymiar boku: 10 x 3,3 cm 

Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm 

Boki drabinki: sklejka sosnowa 

Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta 

    

Boki drabinki: sklejka sosnowa  

Szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego Całość 

malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym 

Konstrukcja skręcana 

Certyfikat bezpieczeństwa "B" 

Wsporniki do mocowania do ściany w trzech długościach 

(25 / 30 / 35 cm) 

Liczba wsporników niezbędna do bezpiecznego montażu 

drabinki: 4 

TAK 

  

4. Materac korekcyjny 
Tak – podać nazwę handlową 

,model oraz producenta 
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Materac korekcyjny składany trzyczęściowy o 

maksymalnych wymiarach 180x90x5 cm  

Wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej trwałą 

zmywalną tkaniną powlekaną typu skaj 

Możliwość złożenia w poręczną walizkę, zamykaną na rzepy  

Kolor do ustalenia na etapie składania zamówienia 

TAK, podać 

  

 Pozostałe  

5. 
Pisemna autoryzacja od producenta na 

sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski 
TAK  

    

6. Paszport techniczny urządzenia  TAK      

7. Certyfikat CE TAK      

8. 

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa 

z aparatem)  i pełne oprogramowanie na 

płycie CD (jeśli dotyczy) 

TAK  

    

9. 
Szkolenie personelu obsługi oraz personelu 

technicznego, w terminie wyznaczonym przez 

użytkownika (w cenie dostawy)  

TAK  

    

10. Okres gwarancji  TAK, podać      

11. 

Serwis autoryzowany (gwarancyjny i 

pogwarancyjny) z możliwością mobilnego 

serwisowania  

TAK, podać  

    

12. 

Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ 

przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie 

więcej niż 48 h 

TAK  

    

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą. 

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne 

i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi  

a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. 

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii. 

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne:.............................................................................................................................. ................ 

7. Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia 

działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest 

fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp.  

  

  

………………………………………………… 

podpis Wykonawcy 

 


