
 
 

 

WZÓR OFERTY 

Rozeznanie rynku nr 04/6.1.2/2021 

 

Oferta na świadczenie usługi dostarczenia i montażu elementów dodatkowego 

wyposażenia budynku w projekcie "Modernizacja schroniska z usługami 

opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży" 

 

Po zapoznaniu się z warunkami realizacji usługi dostarczenia i montażu elementów dodatkowego 

wyposażenia budynku w projekcie "Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób 

bezdomnych w Chełmży" opisanymi na stronie internetowej Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa 

Jana Chrapka, oświadczam, że posiadam niezbędne kwalifikacje do świadczenia ww. usługi i proponuję 

następujące ceny: 

 

 

lp. 
Nazwa / Rodzaj wyposażenia 

rodzaj 
miary 

liczba  
jednostek 

Proponowana 
cena brutto (za 
komplet) 

1 

Łóżko rehabilitacyjne manualne: 
- leże trzysegmentowe, 
- regulacja zagłówka na sprężynie hydraulicznej, 
regulacja podnóżka , skokowa manualna, 
- wyposażone w zdejmowane lub uchylane barierki, 
- wyposażone w wysięgnik, 
- indywidualna blokada jazdy i obrotu dwóch kół 
jezdnych 
- krążki odbojowe 
- regulacja oparcia pleców i nóg przy pomocy 
mechanizmu zapadkowego 
- w zestawie z łóżkiem powinien znajdować się komplet 
pościeli i materac gąbkowy płaski w pokrowcu typu 
trykot wykonanego z poliestru (PES) z zamkiem 
błyskawicznym (materiał pokrowca do materaca 
powinien być odporny na ścieranie, czyszczenie 
środkami chemicznymi i nie wchłaniający wilgoci) 
Wymiary łóżka: 
- szerokość leża: min. 90 cm, 
- szerokość całkowita: pomiędzy 90 a 100 cm 
- długość całkowita: pomiędzy 200 a 220 cm. 

sztuka 10   



 
 

2 

Projektor multimedialny 
- typ matrycy – DLP 
- jasność [ANSI lumen] – 3500  
- wielkość obrazu – pomiędzy: 30 cali - 300 cali 
- rozdzielczość podstawowa - Full HD (1920 x 1080) 
- żywotność lampy (econo) [h] – min. 10000 
- wejście HDMI – min. 2 
- możliwość montażu podsufitowego 
W zestawie z projektorem powinien zostać 
uwzględniony: 
uchwyt do montażu podsufitowego: 
- maksymalna waga projektora: 15 kg 
- regulacja w pionie (nachył): -15 do 15 stopni 
- regulacja w poziomie (obrót): 360 stopni 
- regulacja odległości od sufitu w zakresie min. 10 cm. 

sztuka 1   

3 

Stół 
- grubość blatu min. 30 mm 
- blat wykonany z płyty laminowanej o wysokim stopniu 
odporności na czyszczenie  
- system nóg składanych (STELAŻ SKŁADANY PM-ST-NY-
A024 PROSTOKĄTNY) 

sztuka 8   

4 

Krzesła konferencyjne 
- model ISO 
- rama odporna na uszkodzenia 
rozmiar profilu 29 x 15 mm (grubość min.ścianki 1,15 
mm) 
- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 
10 mm lub wysokogatunkowego tworzywa sztucznego 
(kolory do uzgodnienia z zamawiającym) 
- gumowe zakończenia na nogach, chroniące podłogę 
przed zarysowaniami 
 

sztuka 30   

18 

Kabina UGUL z drabinką 
Dane techniczne: 
-możliwość prowadzenia: zawieszenia całkowite, 
ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z 
zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego 
- długość: 200 cm 
- szerokość: 200 cm 
-do kabiny powinien być dołączony osprzęt do kabiny 
UGUL na potrzeby ćwiczeń rehabilitacyjnych: 
W zestawie osprzętu powinny znajdować się:  
Linka dł. 1600 mm 8szt. 
Linka dł. 960 mm 2 szt. 
Linka dł. 2450 mm 1 szt. 
Linka dł. 5720 mm 1 szt. 
Linka dł. 3750 mm 2 szt. 
Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt. 
Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt. 
Podwieszka pod miednicę 730x230 1 szt. 

zestaw 1   



 
 

Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szt. 
Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt. 
Podwieszka stóp 75x610 2 szt. 
Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 2 
szt. 
Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt. 
Kamaszek 135x170 1 szt. 
Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. 
Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt. 
Ciężarek miękki 1,5 kg 1 szt. 
Ciężarek miękki 2,0 kg 1 szt. 
Ciężarek miękki 2,5 kg 1 szt. 
Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. 
Esik 30 szt. 

 

 

OFERTA: CZEŚCIOWA     CAŁOŚCIOWA     

 

Dane Oferenta: 

Nazwa z adresem 
numer NIP 
adres e-mail 
telefon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Data, podpis: 


