Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówienia
a) Część I: Dostawa i montaż mebli do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.

1

Przedmiot
zamówienia

Opis

Jednostka
miary

Ilość

Zestaw mebli

- 2 szt. – stół – wykonany z drewna; wymiary: długość: min. 100cm, szerokość; min. 70
cm, wysokość: min. 70 cm; odcienie buku;
- 15 szt. - krzesło – wykonane z drewna, tapicerowane z miękkim siedziskiem; wymiary:
głębokość min. 43 cm x szerokość siedziska min. 42 cm x wysokość siedziska min. 47
cm; wysokość krzesła min. 90 cm; odcienie buku;
- 2 szt. – ławka – tapicerowana z oparciem; wysokość całkowita: min. 80 cm, szerokość
całkowita: min. 120 cm, głębokość całkowita: min. 45 cm, odcienie buku;
- 4 szt. – szafka – wysokość: min. 190 cm, głębokość min.: 50 cm; szerokość min.: 90 cm;
liczba drzwi 2; Rodzaj drzwi: pełne. odcienie buku;
- 2 szt. – regał – wysokość: min. 190 cm, głębokość min. 35 cm; szerokość min. 55 cm,
odcienie buku;

zestaw

1

Potwierdzenie
spełnienia
wymagań
(spełnia/nie
spełnia/nie
dotyczy)*

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych nić podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje
udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.

1

b) Część II: Dostawa sprzętu RTV do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Opis

Jednostka
miary

Ilość

sztuka

1

Potwierdzeni
e spełnienia
wymagań
(spełnia/nie
spełnia/nie
dotyczy)*

Parametry techniczne:
 przekątna matrycy [cal] - 42
 rozdzielczość [px] - 1920 x 1080
 moc głośników – 2 x 8 W
 zasilanie - 220-240 V / 50-60 Hz
 format - 16:9
1

Telewizor
Funkcje:
 nagrywanie audycji
 menu w języku polskim
 odtwarzanie filmów z USB
 automatyczne strojenie programów
 kolor czarny

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych nić podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje
udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.
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c) Część III: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

Piłka do
ćwiczeń 65 cm

2

Piłka do
ćwiczeń 75 cm

3

Piłka do
ćwiczeń 95 cm

4


Rotor do 
ćwiczeń rąk i
nóg



Opis

Piłka powinna być:
 wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia
 wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego
równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym
uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza,
mającemu właściwości antypoślizgowe
 wyposażona w pompkę
Piłka powinna być:
 wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia
 wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego
równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym
uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza,
mającemu właściwości antypoślizgowe
 wyposażona w pompkę
Piłka powinna być:
 wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia
 wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego
równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym
uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza,
mającemu właściwości antypoślizgowe
 wyposażona w pompkę
Urządzenie powinno być wolnostojące.
Rotor powinien posiadać:
 szeroką podstawę
 dociskowy mechanizm oporowy
 4 nasadki antypoślizgowe

3

Jednostka
miary

Ilość

sztuka

2

sztuka

2

sztuka

1

sztuka

5

Potwierdzeni
e spełnienia
wymagań
(spełnia/nie
spełnia/nie
dotyczy)*

5

6

7

8

Tablica do
ćwiczeń
manualnych
dłoni

Mata do
rehabilitacji
stóp
Piłeczka do
rehabilitacji
dłoni

Łóżko
rehabilitacyjne


9

Bieżnia
elektryczna

Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażona w przyrządy do ćwiczeń
dłoni oraz nadgarstka.
Wyposażenie blatu powinno zawierać:
 wałek drewniany
 klapka dłoni służąca do ćwiczeń oporowych
 uchwyt
 spirala pionowa
 koło drewniane
 korytko drewniane służące do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem

sztuka

2

Mata sensoryczna wyposażona w miękkie wypustki, zapewniające efekt dodatkowej
stymulacji stref reflektorycznych. Rozmiar maty: min. 100/30 cm

sztuka

5

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami wykonana z materiału PCV. Różne długości
średnicy.

sztuka

15

sztuka

1

sztuka

1

Łóżko powinno posiadać:
 elektryczną regulację wysokości całego leża
 elektryczną regulację wysokości leża od strony głowy
 elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia
 barierki boczne, opuszczane
 uchwyty podtrzymujące materac
 kółka z blokadami
 system transportowy
 szerokość leża co najmniej 90 x 85 cm
Bieżnia powinna posiadać:
 moc silnika: co najmniej 2,5 KM
 prędkość: 1-16 km/h
 automatyczna regulacja prędkości i nachylenia pasa bieżnego
 wymiary pasa biegowego co najmniej 135/45 cm
 dotykowe sensory do pomiaru pulsu
 przyciski szybkiego wyboru prędkości
 obciążenie co najmniej 110 kg
 kółka transportowe
 komputer z wyświetlaczem LCD z podświetleniem mierzącym: czas, prędkość,
dystans, puls, spalone kalorie

4

 programy treningowe

10

11

12

13



Rower powinien posiadać:



 opór magnetyczny zewnętrzny


Rower 
magnetyczny

 zakres regulacji obciążenia: min.16 stopni
 regulacja oporu: automatyczna

sztuka

1

sztuka

1

Piłeczka wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego. Różne stopnie twardości –
stawianego oporu.

sztuka

5

Kije wykonane z wysokiej jakości materiałów, z możliwością regulacji wysokości w
przedziale 80 -140 cm i wadze w przedziale 440-490 g. W zestawie zapasowe końcówki,
pokrowiec.

sztuka

30

 opór: magnetyczny zewnętrzny



 rolki transportowe



 obciążenie produktu (waga użytkownika) co najmniej 120 kg



 funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, WATT,



Stepper powinien posiadać:



 dwa ruchome ramiona;


Stepper 

 system oporu: hydrauliczny;
 dwa cylindry hydrauliczne;



 ekspandery;



 obciążenie co najmniej: 100 kg;


Piłeczka
żelowa
przeciwstresow
a
Kije do Nordic
Walking

 komputer mierzący czas, kalorie, liczba powtórzeń na minutę, ilość kroków;

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych nić podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje
udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.

5

d) Część IV: Dostawa sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego dla Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Przedmiot
zamówienia

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1

Ciśnieniomierz

Dane techniczne:
 funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca
 funkcja uśredniania wyników, regulowany kąt ułożenia mankietu
 wyświetlacz: cyfrowy, zakres pomiaru ciśnienia: 0 mmHg - 299 mmHg,
 zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń/min.,
 dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg,
 automatyczny zawór uwalniania powietrza,
 pojemnościowy czujnik ciśnienia,
zasilanie: baterie alkaliczne AA 1,5V lub zasilacz prądu stałego/przemiennego (w
zestawie).

sztuka

2

2

Nakładki na
sedes dla osób
niepełnospraw
nych

 nakładka na sedes powinna być wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
 wysokość podwyższenia min. 10 cm
 maksymalne obciążenie min. 160 kg.

sztuka

4

3

Apteczka przenośna powinna zawierać minimum:
 2 szt. Opatrunek indywidualny G
 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 1 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 2 szt. Chusta trójkątna
Apteczka
przenośna z  1 kpl. Zestaw plastrów wykrywalnych:
wyposażeniem  10 szt. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe
 1 szt. Zestaw do płukania oka
 3 szt. Kompres 10x10 (pak po 2szt.)
 2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
 1 szt. Termometr

sztuka

1

Lp.

6

Potwierdzeni
e spełnienia
wymagań
(spełnia/nie
spełnia/nie
dotyczy)*






5 szt. Worek foliowy
1 szt. Nożyczki 14,5 cm
1 szt. Opatrunek/siatka opatrunkowa
1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

 przeznaczony jest do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn - budowa oparta
na podzieleniu materaca na komory powietrzne pozwalająca na równomierne
4

5

Materac
pneumatyczny
przeciwodleży
nowy 

rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie
wilgoci) oraz dzięki właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy.
 wykonany z PVC



 specjalne haki służące do zawieszenia pompy na łóżku w zestawie



Fotel powinien posiadać


6

Mata masująca

7

Kołnierz
masujący

1

sztuka

1

sztuka

2

sztuka

1

 zmiennociśnieniowy, bąbelkowy z pompą z płynną regulacją ciśnienia




Fotel
pionizujący 


sztuka

 krzesło zapewniające wszystkie możliwości regulacji
 oparcie poruszające się niezależnie od podróżnika
 poduszki wypełnione włóknami
 pełne podpórki na nogi
Mata powinna zawierać:
 funkcję masażu wibracyjnego
 funkcję grzania
 głowice masujące shiatsu
Kołnierz powinna zawierać:
 funkcję grzania
 głowice masujące shiatsu

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych nić podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje
udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.
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