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.......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Część nr 1 - Stoły rehabilitacyjne (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Stół do masażu  

 

Stół do masażu na stalowej podstawie malowanej proszkowo, 
- z 3-segmentowym leżyskiem, 

- z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany; w zakresie 
50-100 cm), 

- z regulowanym zagłówkiem z wycięciem (kąt -85° / +35°), 

- z tapicerką winylową lub skóropodobną, 
- o wymiarach: 190-200 cm (długość), 60-70 cm 

(głębokość/szerokość), 
- maksymalny udźwig do 150 kg 

1    

2 Stół rehabilitacyjny 

Stół rehabilitacyjny pionizujący z elektryczną regulacją kąta 
nachylenia leżyska (zakres 0 - 90º; wysokość w poziomie 44-54 

cm): 
- o wymiarach: 195-205 cm (długość), 73-83 cm (szerokość),  

- w komplecie z trzema pasami stabilizującymi, 
- zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz, 

- maksymalny udźwig do 150 kg 

2    

 Suma  X 

 
 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
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Część nr 2 - System do dynamicznego odciążenia pacjenta (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 

System do 
dynamicznego 

odciążenia pacjenta 
 

Urządzenie do dynamicznego odciążenia pacjenta służące do 
terapii chodu: 

- elektrycznie regulowana wysokość (siłownik zasilany 
akumulatorowo; możliwość obniżenia do 165-175 cm), 

- dwupunktowe podwieszenie za pomocą min. 4 pasów, 
- możliwość elektronicznego pomiaru m.in. stopnia odciążenia 

lewej i prawej strony ciała, 
- o wymiarach maksymalnych: 235-245 cm (wysokość), 83-88 cm 

(szerokość), 115-125 cm (długość),  
- wyposażone w cztery koła blokowane (po 2 kierunkowo i 

całkowicie), uprząż, 
- różnokierunkowa możliwość terapii, 

- maksymalny udźwig do 135 kg 

2    

    Suma  X 

 

 
 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 3 - System do rehabilitacji i ćwiczeń w podwieszeniu (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 

System do 
rehabilitacji i 
ćwiczeń w 

podwieszeniu 
 

System do rehabilitacji i ćwiczeń w podwieszeniu, w skład którego 
wchodzi: 

 
1) Zestaw treningowo-rehabilitacyjny do treningu metodą 

Neurac, mocowany do sufitu - konstrukcja aluminiowa  
o wymiarach 175-185 cm (długość) i 72-82 cm (szerokość),  

w skład którego wchodzą: 
 1a) cztery aparaty,  

1b) trzy trawersy (z czteropunktowym mocowaniem), 
1c) linki (o długości 5 m z klamrą – 1 szt., o długości 60 cm 

czerwona – 2 szt., o długości 30 cm czerwona – 2 szt., o długości 
30 cm czarna elastyczna – 2 szt., o długości 30 cm czerwona 

elastyczna – 2 szt., o długości 60 cm czarna elastyczna – 2 szt.,  
o długości 60 cm czerwona elastyczna – 2 szt.)  

1d) podwieszki w kolorze czerwonym (szerokie – 2 szt., wąskie – 
2 szt., dzielona – 1 szt.),  

1e) wałek rehabilitacyjny (1 szt.),  
1f) poduszki sensomotoryczne (2 szt.), 

1g) pięć par uchwytów. 
 

2) Stół do masażu i rehabilitacji o krzyżakowej konstrukcji 
- 3-segmentowe leżysko, 

- elektryczna zmiana wysokości leżyska (łamany; w zakresie 

5    
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50-101 cm), 

- regulowany zagłówek z wycięciem (kąt -70° / +40°), 

- tapicerka niepalna i odporna na uszkodzenie, 
- wymiary: 195-205 cm (długość), 60-70 cm 

(głębokość/szerokość), 
- maksymalny udźwig do 300 kg 

 
3) Koziołek na podstawie chromowanej (średnica 55-65 cm),  

- podgumowane kółka,  
- regulacja kąta nachylenia siedziska ≤15º 

- regulowana wysokość 50 – 70 cm, 
- tapicerka skaj (kolor uzgodniony z Zamawiającym), 

- maksymalne obciążenie do 150 kg 
 

4) Mata gimnastyczna elastyczna: 
- antybakteryjna powłoka,  

- wykonanie z materiału odpornego na działanie wody i wilgoci, 
- wymiary: 195-205 cm (długość), 55-65 cm (szerokość), 1-2 cm 

(grubość), 
 

5) Plansze anatomiczne w listwie usztywniającej  
(cztery różne): 

- wymiary: 95-105 cm (wysokość), 65-75 cm (szerokość) 

    Suma  X 

 

 

 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy/ 

 
 
Część nr 4 - Drabinki, materace (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 Drabinki do ćwiczeń 

Drabinki do ćwiczeń gimnastyczne (skręcane na konfirmaty), 
- drewniane (buk), 

- pojedyncze, w komplecie z zestawem montażowym  
(do ściany), 

- w rozmiarze: 250 cm x 70 cm. 

4    

2 
Materac 

rehabilitacyjny 
składany 

Materac rehabilitacyjny składany do ćwiczeń (3-częściowy), 
- w rozmiarze 190-200 cm (długość) x 80-90 cm (szerokość),  

o grubości 4-6 cm, 
- w pokrowcu z pianką poliuretanową.o sztywności T40 

5    

    Suma  X 

 
 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
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Część nr 5 - Sprzęt rehabilitacyjny (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 Wałki rehabilitacyjne 
Wałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu  

z materiału skóropodobnego o wymiarze: 10 cm x 30 cm,  
w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym  

10    

2 Wałki rehabilitacyjne 
Wałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu  

z materiału skóropodobnego o wymiarze: 15 cm x 60 cm,  
w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym 

5    

3 
Półwałki 

rehabilitacyjne 

Półwałek wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu  
z materiału skóropodobnego o wymiarze:  

60 cm x 30 cm x 15 cm,  
w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym 

5    

4 Piłki rehabilitacyjne  
Piłka gimnastyczna z tworzywa ABS,  

z pompką w zestawie, o średnicy 45 cm (1 szt.),  
55 cm (1 szt.), 65 cm (1 szt.) i 75 cm (1 szt.) 

4    

5 Piłki rehabilitacyjne 
Piłka gimnastyczna z wytrzymałego tworzywa,  

o średnicy 45 cm (5 szt.), 55 cm (5 szt.),  
65 cm (5 szt.) i 75 cm (5 szt.) 

20    
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6 
Taśmy 

rehabilitacyjne 

Taśma rehabilitacyjna wykonana z lateksu o długości  
2,5 metra w kolorach: żółta, czerwona, zielona i niebieska  

(po 3 szt. każdego koloru) 
12    

7 
Dyski 

sensomotoryczne 

Dysk sensomotoryczny z gumowymi wypustkami 
- z pompką w zestawie 

- o średnicy 35 cm (+/- 1 cm) 
- dwa kolory po 5 szt. 

10    

    Suma   
X 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 6 - Wózki inwalidzie i balkoniki (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Wózki inwalidzkie 

elektryczne 

Wózek inwalidzki elektryczny składany: 
- pełna regulacja kąta siedziska, oparcia, 

- modułowa budowa, 
- szerokość siedziska 44-46 cm, 
- głębokość siedziska 45-47 cm, 
- wysokość oparcia 55-59 cm, 

- podłokietniki 30-35 cm, 
- ustawienie wysokości siedziska od podłoża 46-50 cm, 

- szerokość całkowita wózka 57-61 cm, 
- wysokość całkowita wózka 101-112 cm, 

- maksymalne obciążenie < 130 kg, 
- waga wózka < 80 kg, 

- przednie koła PU, tylne koła napędowe z dwoma kołami 
plastikowymi 1/4", 

- w komplecie z zestawem transportowym, akumulatorami 
żelowymi 35-45 Ah, ładowarką 8A (200-250 V) 

2    

2 
Wózki inwalidzkie 

elektryczne 
terenowo-pokojowe 

Wózek inwalidzki elektryczny z przeznaczeniem na różny teren  
z ramą aluminiową: 

- silnik 2 x 250-350W, akumulator 2 x 50-55 Ah, 
- koła pompowane (dwie pary kół: mniejsze 8-10”, większe 13-

15”), 
- demontowane podnóżki, 

2    
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- regulowane elektrycznie podłokietniki, oparcie  
i podnóżki, biodrowy pas bezpieczeństwa, hamulec 

elektromagnetyczny, oświetlenie diodowo-żarówkowe,  
- wymiary wózka: 100-110 cm (długość), 60-68 cm (szerokość),  

- udźwig ≤ 140 kg. 

3 Chodziki 

Chodzik czterokołowy wykonany z aluminium, 
- maksymalne obciążenie < 130 kg, 

- z zakresem regulacji wysokości (820-920 cm – 950-1050 mm), 
- o maksymalnej szerokości: 660 mm (+- 50 mm), 

- wyposażony w cztery koła, amortyzatory i hamulce, 
- składany. 

10    

4 Balkoniki 

Balkonik z wysoką podpórką  
(zakres regulacji 1000-1300 mm),  

- rama stalowa 
- maksymalne obciążenie < 135 kg, 

- o wymiarach: 770-870 mm (długość), 675-750 mm (szerokość) 
x 1310-1410 mm (wysokość) 

- cztery koła z hamulcami 

10    

    Suma  X 

 
 

 

 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
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Część nr 7 - Lampy do światłoterapii (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 Lampa sollux 

Lampa sollux statywowa przeznaczona do stosowania  
w zabiegach ciepło-leczniczych o mocy ≥ 375W posiadająca: 

- statyw z podstawą jezdną i hamulcem, 
- promiennik IR-1 375 W, 

- funkcję wymuszonego chłodzenia, 
- zasilanie 230 V, 50 Hz, 

- wyposażenie: dwie pary okularów ochronnych, filtr niebieski, filtr 
czerwony oraz siatka zabezpieczająca. 

1    

2 
Lampa do terapii 

światłem (Bioptron) 

Lampa do światłoterapii i koloroterapii: 
- szerokie spektrum działania na różne części ciała, 

- zużycie energii 24-30 VA, 
- średnica filtra 4-6 cm, 

- zasilanie elektryczne: 100-230V, 50-60Hz, 
- moc żarówki halogenowej 15-25 W, 

- w komplecie ze statywem podłogowym umożliwiającym 
zamontowanie urządzenia (możliwość regulacji: -120º / +30 º) 

2    

    Suma  X 

 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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Część nr 8 - Rowery magnetyczne stacjonarne (Kod cpv 37441300-4) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Rowery 

magnetyczne 

Rower magnetyczny poziomy 
- koło zamachowe o wadze 7 – 9 kg, 

- dla użytkownika o maksymalnej wadze 120-130 kg, 
- pozioma regulacja siedziska, 

- 16-stopniowa regulacja oporu, 
- wymiary: 165-175 cm (długość), 58-68 cm (szerokość),  

111-121 cm (wysokość), 
- dotykowe sensory pulsu, 

- pedały paskowe, 
- wyświetlacz z komputerem treningowym (wymagane funkcje: 

m.in. czas, dystans, prędkość, puls, RPM) 

5    

2 
Rowery 

magnetyczne 

Rower magnetyczny poziomy 
- koło zamachowe o wadze 6 – 8 kg, 

- dla użytkownika o maksymalnej wadze 110-120 kg, 
- pozioma regulacja siedziska, 
- 8-stopniowa regulacja oporu, 

- wymiary: 136-146 cm (długość), 55-65 cm (szerokość),  
79-89 cm (wysokość), 

- dotykowe sensory pulsu, 
- pedały paskowe, 

- wyświetlacz z komputerem treningowym (wymagane funkcje: 
m.in. czas, dystans, prędkość, puls, RPM) 

5    
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    Suma  X 

 
 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 9 - Aparaty i urządzenia do terapii (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Aparat do terapii 
ultradźwiękowej i 

kombinowanej 

Dwukanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej i kombinowanej z 
dwoma głowicami ultradźwiękowymi (częstotliwość 

pracy 1 MHz) 1 cm² i 4 cm², 
- z minimum 200 programami zabiegowymi, 

- możliwość pracy ciągłej i impulsowej, 
- liczba aplikatorów minimum 2, 

- wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 5 
cali, 

- zegar zabiegowy 0-30 minut, 
- w komplecie z elektrodami i stolikiem na czterech kółkach z 

dwoma półkami z profili z anodowanego aluminium o wymiarach: 
90-100 cm (wysokość) i 44-54 cm (szerokość), 

- waga < 6 kg. 

1    

2 
Aparat do 

elektroterapii 

Aparat do elektroterapii dwukanałowy (z dwoma całkowicie 
niezależnymi obwodami do elektroterapii), 

- generujący prądy różnej częstotliwości (maksymalne 
natężenie 140 mA, maksymalne napięcie 140V), w tym: 

interferencyjny, galwaniczny, 
tonoliza, diadynamiczne, TENS-a (symetryczny i asymetryczny), 

Traeberta, Leduca, Kotz'a, impulsy unipolarne, prostokątne i 
trójkątne oraz mikroprądy, 

- ciekłokrystaliczny wyświetlacz, 
- wyposażenie: elektrody 6 x 6 cm (4 szt.), 7,5 x 9 cm (2 szt.), 

podkłady i pasy do ich mocowania, kable pacjenta (2 szt.), 
przewody oraz torba do przenoszenia,  

1    
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- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z dwoma półkami 
z profili z anodowanego aluminium o wymiarach: 90-100 cm 

(wysokość) i 44-54 cm (szerokość), 

3 
Aparat do terapii 
ultradźwiękowej 

Aparat do terapii ultradźwiękowej jednokanałowy z dwoma 
głowicami ultradźwiękowymi 1 cm i 4 cm (częstotliwość 

pracy 1 i 3 MHz), 
- z minimum 30 programami zabiegowymi, 

- możliwość pracy ciągłej i impulsowej, 
- wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 4” 

cali, 
- zegar zabiegowy 0-60 minut, 

- waga < 3 kg, 
- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach 

1    

4 
Aparat do terapii 
energotonowej 

Aparat do terapii energotonowej, dwukanałowy (z dwoma 
całkowicie niezależnymi obwodami do terapii): 

- umożliwiający działanie stymulacyjne i niestymulacyjne, 
- wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej min. 15”, 

- zegar zabiegowy 0-90 minut, 
- zasilanie elektryczne: 100-240V, 50-60Hz, 

- zakres częstotliwości 4096 – 32768 Hz, 
- waga < 11 kg, 

- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z wysięgnikiem 
na elektrody i kable 

1    
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5 
Aparat do stymulacji 
elektromagnetycznej 

Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej: 
- wbudowane programy terapeutyczne,  

- zegar zabiegowy 0-60 minut, 
- indukcja magnetyczna < 2,5 Tesli, 

- częstotliwość magnetyczna 1-50 Hz, 
- szeroki zakres zastosowań, 

- zasilanie elektryczne: 230V, 50-60Hz, 
- zużycie energii < 5 kVA 

1    

6 
Aparat do 

magnetoterapii 

Aparat dwukanałowy do magnetoterapii polem 
magnetycznym generowanym poprzez aplikatory szpulowe, 

- możliwość pracy ciągłej i modulowanej, 
- różne tryby pracy pola magnetycznego, w tym: typy pola: sinus, 

trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, 
- aplikatory szpulowe wysokoprądowe o średnicy 350 mm (1 szt.) 

i 600 mm (1 szt.), 
- leżanka aluminiowa z prowadnicą aplikatura szpulowego, 

- maksymalna indukcja <10 mT, 
- zegar zabiegowy 1 – 30 min., 

- wbudowane programy zabiegowe minimum 70, 
- zakres częstotliwości < 60 HZ 

1    

    Suma  X 

 

 

 

 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy/ 

 

Część nr 10 - Urządzenia do hydroterapii (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Urządzenie do 

hydroterapii kończyn 
górnych 

Urządzenie do hydroterapii kończyn górnych  
(m.in. dłonie, przedramiona, stawy łokciowe): 

- pojemność użytkowa 20-25 litrów, 
- sterowane elektrycznie, 

- automatyczny system napełniania, 
- wbudowany zegar zabiegowy, 

- zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 0,5 – 1,0 kW, 
- terapia przy pomocy 4 dysz z możliwością regulacji wypływu 

strumienia wody oraz napowietrzenia wody, 
- wyposażenie: krzesło obrotowe z oparciem (regulacja 

wysokości 50-80 cm), prysznic ręczny, 
- zabezpieczenie przed pracą „na sucho” 

1    

2 

Urządzenie do 
hydroterapii 
kręgosłupa i 

kończyn dolnych 

Urządzenie do hydroterapii kończyn dolnych i kręgosłupa: 
- dwie pojemności użytkowe – 75 litrów (w przypadku terapii 

kończyn dolnych) i 145 litrów (w przypadku terapii kręgosłupa),  
- sterowane elektrycznie, 

- automatyczny system napełniania, 
- wbudowany zegar zabiegowy, 

- zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 0,9 – 1,5 kW, 
- terapia przy pomocy 12 dysz z możliwością regulacji strumienia 

wody, 
- wejście po antypoślizgowych stopniach, 
- zabezpieczenie przed pracą „na sucho” 

1    
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    Suma  X 

 

 
 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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/pieczęć adresowa firmy/ 

 
 
Część nr 11 - Zestaw przyrządów do ćwiczeń oporowych (Kod cpv 37442300-8) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 

Przyrządy 
rehabilitacyjne do 

ćwiczeń oporowych  
(w zestawie 5 szt. + 

kompresor) 

 
Zestaw 5 przyrządów rehabilitacyjnych do ćwiczeń oporowych 

przystosowany do potrzeb osób starszych.  
Opór w przyrządach wytwarzany poprzez sprężone powietrze  

z kompresora, regulacja oporu co 100 g i co 1 kg, opór 
początkowy 100 g.  

 
Każde urządzenie do ćwiczeń wyposażone w:  

- wbudowany czytnik RFID,  
- ekran dotykowy umożliwiający samodzielną regulację oporu 

przez użytkownika,  
- gniazdo do podłączenia przyrządu do pomiaru siły 

izometrycznej, 
jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywą 93/42/UE. 

 
Wyświetlane parametry na ekranie każdego urządzenia: rodzaj 

ćwiczenia, opór, liczba powtórzeń, wskazówki dotyczące ćwiczeń, 
piktogramy pokazujące ćwiczenia. 

Przełączanie kierunku oporu na ekranie dotykowym w 
urządzeniach dwufunkcyjnych.  

 
Każde urządzenie treningowe ma być przystosowane do 

podłączenia do sieciowego oprogramowania zawierającego 

1    
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kartotekę pacjentów i służącego do tworzenia indywidualnych 
planów ćwiczeń oraz monitorowania i dokumentowania postępów 

rehabilitacji.  
 
 

Na zestaw składają się następujące urządzenia: 
1. Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczeń mięśnia dwugłowego 

i czworogłowego uda, uchwyty ułatwiające dostęp, niezależne 
dźwignie dla kończyny lewej i prawej, elektryczna regulacja 

długości dźwigni, regulowane pasy do stabilizacji ud, elektryczna 
regulacja oparcia, ograniczniki zakresu ruchu (początek i koniec). 

 
2. Prasa do nóg, uchwyty ułatwiające dostęp, niezależne 
dźwignie dla kończyny lewej i prawej, regulacja dźwigni, 

regulowane pasy do mocowania stóp, bezstopniowa regulacja 
oparcia, zabezpieczenie przed przeprostem kolana, mechanizm 

blokujący dźwignie. 
 

3. Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczeń mięśni pleców  
i brzucha, konstrukcja umożliwiająca łatwe przesiadanie się  

z wózka inwalidzkiego, uchwyty ułatwiające dostęp, siedzisko  
z elektryczną regulacją wysokości, odchylane oparcie, 

ograniczniki zakresu ruchu (początek i koniec), pas mocujący. 
 

4. Urządzenie dwufunkcyjne do ćwiczeń mięśni przywodzicieli 
i odwodzicieli ud, ograniczniki zakresu ruchu (początek i koniec). 

 
5. Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej i ramion, 

przyrząd przystosowany do ćwiczeń przez pacjentów na wózkach 
inwalidzkich – odsuwane siedzisko, bezstopniowa regulacja 
wysokości siedziska, ograniczniki zakresu ruchu (początek  

i koniec), pas mocujący. 
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6. Kompresor zasilający 5 urządzeń do ćwiczeń, przepływ 
powietrza 100 l/min., ciśnienie robocze 10 bar, maksymalny 

poziom hałasu 43 dB, zasilanie 230 V. 

    Suma  X 

 
 
 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy/ 

 
 
Część nr 12 - Zestaw do krioterapii miejscowej (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Zestaw do terapii 

miejscowej 
 

Mobilny aparat do krioterapii miejscowej nawiewami zimnego 
powietrza przy pomocy węża z zakończeniem w postaci dyszy: 

- temperatura przy wylocie z dyszy -25°C / -35°C, 
- zasilanie 230 V, 50 Hz, 

- trzy różne średnice dysz zabiegowych, 
- minutowy zegar zabiegowy, 

- możliwość regulacji stopnia intensywności nawiewu  
(min. 8 poziomów), 

- wyświetlacz kolorowy LCD lub LED 7-9” 

1    

    Suma  X 

 

 

 

 
.......................................              ................................................................ 
/Miejscowość i data/                    /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
/pieczęć adresowa firmy/ 

 

 
Część nr 13 - Laser biostymulacyjny (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Laser 

biostymulacyjny 
 

Laser biostymulacyjny umożliwiający pracę zarówno przy pomocy 
sond punktowych (R 80 mW i IR 400 mW) jak i w trybie 

automatycznym z wykorzystaniem sondy skanującej R + IR 100 
mW / 450mW (możliwość regulacji częstotliwości), z trzema 

nienależnymi kanałami zabiegowymi posiadający: 
- podświetlany kolorowy wyświetlacz LCD, 

- zasilanie 230 V, 50 Hz, 
- oprogramowanie w języku polskim, 

- minimum 100 wbudowanych programów zabiegowych, 
- regulacja mocy, 

- dwie pary okularów ochronnych, 
- w komplecie ze stolikiem na czterech kółkach z dwoma półkami 

z profili z anodowanego aluminium o wymiarach: 90-100 cm 
(wysokość) i 44-54 cm (szerokość), sondą punktową R 660 nm/80 

mW z uchwytem, sondą punktowa IR 808 nm/400 mW z 
uchwytem, sondą skanującą R + IR 100 mW / 450mW 

1    

    Suma  X 
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.......................................................... 
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Część nr 14 – System do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami   
                        rozwoju (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 

System do 
obiektywizacji 

stanu i 
neurorehabilitacji 

osób z 
dysfunkcjami 

neurologicznymi i 
zaburzeniami 

rozwoju 

System do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób  
z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, działający 
na podstawie interakcji wzrokowej pacjenta z treścią wyświetlaną 

na ekranie: 
- dwa poziomy trudności, 

- możliwość pracy z wieloma pacjentami, 
- moduły: oceny stanu świadomości pacjenta, neurorehabilitacji, 

komunikacji alternatywnej, 
- monitor o przekątnej ekranu 19-20”, 

- ekran dotykowy LED, 
- wyrób medyczny 

1    

    Suma  X 
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.......................................................... 
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Część nr 15 – Wyposażenie Sali stymulacji i wyciszeń (Kod cpv 33150000-6) 
 

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Cena całości 

brutto 
Producent, 
model/typ 

1 
Wyposażenie  

Sali stymulacji i 
wyciszeń 

Wyposażenie Sali stymulacji i wyciszeń (doświadczania świata), 
która jest przeznaczona dla osób starszych, z postępującym 

procesem otępienia, w skład którego wchodzi: 
 

1) Interaktywna kolumna wodna nasycona bąbelkami powietrza 
16-kolorowa (sterowanie kolorami za pomocą bezprzewodowego 

pilota), o wymiarach 185-195 cm (wysokość), 10-20 cm 
(szerokość). 

 
2) Urządzenie działające na zmysł wzrokowy stwarzające 

wrażenie długiego tunelu, lustrzane pojedyncze z możliwością 
jego sterowania (pilot z funkcjami m.in. rozjaśniania i 

przyciemniania oraz zmiany kolorów), o wymiarach 60-70 cm 
(wysokość) x 60-70 cm (szerokość), z obudową wykonaną ze 

skaju. 
 

3) Urządzenie pobudzające zmysł wzrokowy, słuchowy i 
ruchowy na podstawie kwadratu (o wymiarach 145-155 cm x 145-
155 cm) składające się z 9 takich samych pól z poliwęglanu, które 

świecą i drgają za pomocą muzyki z wbudowanego radia z CD, 

1    
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obudowa z płyty laminowanej. 
 

4) Zestaw światłowodowy polimerowy 6-kolorowy (100 punktów 
świetlnych) sterowany za pomocą pilota o długości 195-205 cm w 

przezroczystej osłonie PVC. 
 
 
 

5) Blat podświetlany w obudowie z pianki poliuretanowej obitej 
skajem ze środkiem w postaci płyty plexi podświetlanej LED, o 

wymiarach: 47-57 cm (szerokość), 37-47 cm (wysokość) i 5-10 cm 
(głębokość). 

 
6) Urządzenie do rozwijania percepcji wzrokowej z 

możliwością podświetlenia i obracania w komplecie z reflektorem 
z kolorową tarczą, w formie kulistej o średnicy 15-25 cm. 

 
7) Wytwornica baniek mydlanych o pojemności 1-1,5 litra, - 
zasilanie 230 V, 50 Hz, pobór mocy 30-40 W, w komplecie z 

koncentratem do baniek mydlanych (5L). 
 

8) Projektor z system graficznego wyświetlania za pomocą tarcz 
żelowych i przeźroczy, wyświetlający obraz o średnicy 1-1,5 m,   

w komplecie z 4 tarczami żelowymi 

    Suma   

 

 
.......................................              ................................................................ 
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