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DAT-2601-39/18   
     Jelenia Góra 24.10.2018r. 
 
 

     ZAPROSZENIE    
 
 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty  
cenowej na:  

Dostawa sprzętu do kinezyterapii dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej 
Górze  

 
Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu oferty. Jako podstawę wyceny należy przyjąć 
poniższy opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
1. Lustro korekcyjne dwuskrzydłowe -  1 sztuka 
 
Lustro korekcyjne z siatką posturograficzną (10 x 10cm) przeznaczone  do weryfikacji prawidłowej 
postawy ciała pacjenta. Lustro korekcyjne składające się z trzech części. Skrzydła boczne uchylne. 
Rama lustra wykonana  z kształtowników stalowych zapewniających wysoką stabilność konstrukcji. 
Rama lakierowana  proszkowo na kolor szary. Lustro wyposażone w kółka (z hamulcem) 
zapewniające pełną mobilność konstrukcji. 
 
Wymiary lustra:  
- Część środkowa 70 x 160 cm (szer. x wys.). 
- Skrzydło 35 x 160 cm (szer. x wys.). 
 
Przykładowe zdjęcie: 

 
 
 
 
 
 



KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA 
W JELENIEJ GÓRZE 
ul. Lwówecka 18;    58 – 503 Jelenia Góra 

tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65   fax +48 75 645 33 10 
www. kpswjg.pl      

_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Poręcze do nauki chodzenia – 1 sztuka  

Poręcze rehabilitacyjne metalowe do nauki i reedukacji chodu.  
Po obu stronach toru znajdują się poręcze. Tor pozwala na precyzyjne dostosowanie wysokości 
poręczy zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. 
 
Tor nie zawiera podstawy, dzięki takiej konstrukcji terapeuta może łatwo i szybko złożyć poręcze, 
w momencie gdy nie są wykorzystywane. 

Dane techniczne: 
Tor - Wymiary (dł.  x szer.)  300x950mm 
Poręcze – długość 3000 mm, regulacja wysokości poręczy 710 – 1040 mm, regulacja rozstawu 
poręczy minimum 350 – 750 mm 

Przykładowe zdjęcie: 

 

 3.  Urządzenie do trakcji kręgosłupa UP-1  – 1 sztuka 
 
Przyrząd UP-1 wyposażony we wciągarkę ręczną, system zbloczy z linką i tapicerowaną półkę 
wyciągową. Przystosowany do montażu w kabinie WSC-4. Stosowany przy dolegliwościach 
bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Masa: 10 kg. 
 
Przykładowe zdjęcie: 
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4. Urządzenie do trakcji Saunders Cervikal Kome -  1 sztuka 

Przenośne urządzenie do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa. Urządzenie pozwala na terapię 
między innymi:  

• przepukliny kręgów szyjnych, 
• zmniejsza napięcie mięśni szyi i usuwa związane z nimi bóle głowy. 

Nacisk powstaje wyłącznie w miejscach bezpiecznych dla pacjenta, tj. z tyłu głowy a nie pod brodą. 
Maksymalna wartość ciśnienia trakcji jest założona z góry, dzięki czemu pacjent nie ma możliwości 
użycia urządzenia w sposób szkodliwy.  

Wymagania: 

• bezpośrednie skierowanie siły rozciągającej przez potylicę, zapobiegając obciążeniom 
stawów skroniowo-żuchwowych, 

• komfortowe aplikowanie siły trakcyjnej nawet do 20 kg, 
• wygodne i w pełni stabilne ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu w pozycji leżenia tyłem. 

Zestaw do trakcji: 

• łatwa w montażu stopka umożliwia wykonanie zabiegu pod kątem 15°, 20°, lub 25°, 
• obsługa aparatu jest prosta i nie wymaga pomocy osób trzecich, 
• zestaw jest w pełni przenośny i łatwy w transporcie, 
• komfortowe aplikowanie siły trakcyjnej nawet do 20 kg, 
• komfortowe kliny posiadają regulację szerokości, obracają się i łatwo je dopasować do 

kształtu głowy pacjenta, są łatwe w demontażu, 
• aparat posiada możliwość wykonania trakcji symetrycznej jak i asymetrycznej, 
• prosty pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły, który daje możliwość 

prowadzenia trakcji zarówno w sposób statyczny jak i przerywany, 
• ciężar: 5,5 kg 

Parametry techniczne: 

Siła trakcji  1 - 20 

Aplikacja trakcji  pneumatyczne 

Ustawienia kąta zabiegu[°]  15, 20, 25 

Rodzaj trakcji  statyczna, przerywana, symetryczna i asymetryczna (jednostronna) 

Wymiary dł. x szer. x wys. 
[cm]:  

56 x 16 x 15 

Waga  5,5 
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Przykładowe zdjęcie: 
 

 
Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie 
przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.  
Termin realizacji zadania: max do  4 tygodni od daty otrzymania zlecenia.  
Ponadto oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszelkie wymagania wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Wszystkie elementy montażowe zamówienia 
muszą być kompatybilne. 
 
Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 31.10.2018r.  do godziny 10:00 w siedzibie 
uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) w pokoju 114 lub 
przesłać mailem na adres: joanna.sztando@kpswjg.pl 
 
 

 
 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postepowaniem                           
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Zamawiający  informuje, że:  
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa               

w Jeleniej Górze  ul. Lwówecka 18,  58-506 Jelenia Góra  
� inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej            

w Jeleniej Górze jest Pan Jacek Gogolewski, kontakt: jacek.gogolewski@kpswjg.pl, tel: 75 64 
53 355 
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� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu do 
kinezyterapii dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze”  

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

                                                 
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2
 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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........................................................    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 
(pieczęć wykonawcy lub wykonawców           w Jeleniej Górze   
ubiegających się o udzielenie zamówienia)                                                    ul. Lwówecka 18 
                58-503 Jelenia Góra  

                                                                                      
                                                                        
                       
                                                O F E R T A 

 
 

     Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: 
  
Dostawa sprzętu do kinezyterapii  dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej 

Górze 
 

 
Dane dotyczące wykonawcy: 
  
Pełna nazwa ................................................................................................................................  
Siedziba ....................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji ............................................................................................................ 
Nr telefonu/faks ........................................................e-mail ......................................................... 
nr NIP .......................................................  nr REGON............................................................... 

 
1. Zobowiązuję się wykonać zadanie: 
 

  -  za cenę  ogółem    ............................... zł, 

    (słownie złotych:…........................................................................................................................) 

    w tym podatek   VAT .......%  stanowi   kwotę ............................................................................zł  

     (słownie złotych:...........................................................................................................................) 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Lp Nazwa  urządzenia 
 

j.m. Ilo ść 
cena jednostk. 

brutto 
wartość 

łączna (5x6) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Lustro korekcyjne dwuskrzydłowe szt. 1   
2. 

Poręcze do nauki chodzenia szt. 1   

3. 
Urządzenie do trakcji kręgosłupa UP-1   szt. 1 

  

4. Urządzenie do trakcji Saunders Cervikal 
Kome 

szt. 1 
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RAZEM  

 
 

 

 
 

w tym VAT  
 
 

 
     Cena zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, w tym transport do Zamawiającego. 
 

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie  max. do 4 tygodni od otrzymania zlecenia. 
3. Oferowany osprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia wszelkie wymagania wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
 

 
..........................................                                                              ...................................................................  
(miejscowość i data)                                                                                               (podpis reprezentanta oferenta) 
 


