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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  

 

 

Dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla Fundacji Rudek Dla Życia, 

ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów NIP: 813-370-19-70, REGON: 360945026 

 

w związku z realizacją projektu „Wypożyczalnia Fundacji Rudek dla Życia" numer RPPK.08.03.00-18-

0041/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

 

 

  

       Rzeszów, dnia 6 grudnia 2022 roku  
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I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów  

    NIP: 813-370-19-70, REGON: 360945026 

 zaprasza do składania ofert na dostawę  dla wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0041/21, „Wypożyczalnia 

Fundacji Rudek dla Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 

sierpnia 2019 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, na zasadzie konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 tychże wytycznych.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść zapytania. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom, którym przekazano zapytanie oraz zamieszczona na 

stronach internetowych, na których upubliczniono zapytanie. Zmiana ta będzie wiążąca dla 

wszystkich, którzy pobrali zapytanie.  

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:  

a) „Zamawiający” – Fundacja Rudek Dla Życia, z siedzibą: ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów.  

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego 

zapytania.  

c) „Zapytanie” – niniejsze zapytanie ofertowe.  

d) „Wytyczne” – wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 roku w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób 

szczegółowy opisany w punkcie II zapytania.  

f) ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.  

5. Dane Zamawiającego:  

 

Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów 

NIP: 813-370-19-70, REGON: 360945026  

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego dla Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów w celu 

realizacji założeń projektu nr RPPK.08.03.00-18-0041/21, „Wypożyczalnia Fundacji Rudek 

dla Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020., 

spełniającego parametry jakościowe i ilościowe sprecyzowane poniżej :  

 

 

 

 

 

 

mailto:martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl
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1. Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone jest do opieki długoterminowej – 27 szt. 

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Elektrycznie sterowane czterosegmentowe z zabudowanymi siłownikami 

od strony głowy i nóg.  

TAK  

2 Łóżko wyposażone w cztery siłowniki elektryczne w obudowie w 

kolorze jasny popiel. 

TAK  

3 Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników 

umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą 

sześciostopniowego systemu zapadkowego.  

TAK  

4 Płynna regulacja kąta sekcji podudzia za pomocą dwóch elementów 

ślizgowych umieszczonych pod leżem.  

TAK  

5 Konstrukcja szczytów wykonana z elementów drewnianych wypełniona 

płytą meblowej MDF o szerokości min 10mm od stronu leża łóżka i 

MDF 6mm od strony zewnętrze, zasłaniającej siłowniki.  

TAK  

6 System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium, w tym 

bolce podtrzymujące barierki boczne aluminiowe o średnicy 11mm, co 

wpływa na trwałość całego systemu.  

TAK  

7 Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana jest z profili stalowych 

pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia 

mechaniczne. Kolor konstrukcji łóżka RAL 9007  

TAK  

8 Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz o IP 

X4 

TAK  

9 Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości min 40 

, co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcje leża. 

TAK  

10 Wysięgnik z uchwytem do ręki wykonany z rury o wymiarach 33,7x4 

mm o regulowanej długości  mocowany w tulejach, możliwość 

mocowania po lewej i po prawej stronie wezgłowia.  

TAK  

11 Podwójne barierki boczne  na całej długości łóżka wykonane zgodnie 

z nową normą      PN-EN 60601-2-52:2010 

TAK  

12 Wymiary zewnętrzne łóżka:  

- długość całkowita: 2130 mm, (+/- 10 mm)                         

- szerokość całkowita: 1040 mm, (+/- 10 mm) 

TAK  

13 Wymiary leża: 

- szerokość: 900 mm, (+/- 5 mm)                         

- długość:   2000 mm, (+/- 5 mm)                         

 

TAK  

14 Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 

380 mm – 820 mm (+/- 10 mm)                         

TAK  

15 Minimalny zakres regulacji wysokości leża 420mm , co zwiększa 

funkcjonalność łóżka.  

TAK  

16 System regulacji leża wykonany z czterech kolumn o średnicy min 40 

mm , co wpływa na stabilność systemu.  

TAK  

17 Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 

0-70 °, (+/- 5°) 

TAK  

18 Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°) TAK  
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2. Materac podkładowy piankowy – 27 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Materac podkładowy piankowy  TAK 

2 Stanowiący wyposażenie łóżka rehabilitacyjnego  TAK 

3 Wypełnienie z pianki poliuretanowej  TAK 

4 Wymiary materaca: 200 x 90 x 10 cm TAK 

5 Materac wyposażony w pokrowiec nieprzemakalny na zamek 

błyskawiczny 

TAK 

 

 

19 Kąt przechyłu Trendelenburga0 - 12° TAK  

20 Kąt przechyłu anty-Trendelenburga  0 - 12° 
 

TAK  

21 Łóżko  wyposażony jest w funkcję Autokontur, pozwalającą na 

jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda.  

TAK  

22 Układ jezdny stanowią cztery  koła o średnicy 100mm, każde z kół 

wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Hamulec metalowy odporny 

na uszkodzenia.  

TAK  

23 Kolor obudowy drewnianej buk TAK  

24 Pilot  wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do 

sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o 

zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota.  

TAK  

25 Blokada wszystkich funkcji łóżka za pomocą kluczyka z tyłu obudowy 

pilota. 

TAK  

26  Regulacja wysokości i sekcji leża  za pomocą pilota 10 – funkcyjnego.  TAK  

27 Pilot o podwyższonej odporności na ciecz o IPX6 TAK  

28 Dodatkowa blokada funkcji Trendeleburga z tyłu obudowy pilota.  TAK  

29 Minimalne bezpieczne obciążenie robocze 215kg. Potwierdzone 

badaniami z zewnętrznego instytutu badawczego.  

TAK  

30 Leżę wykonane z profili 50x25x1,5mm TAK  

31 Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego  230V 50/60 Hz.  TAK  

32 Łóżko wyposażone w system transportowy ułatwiający magazynowanie i 

transport łóżka , wyposażony w zintegrowany uchwyt wysięgnika. 

Wymiary łózka do transportu głębokość 33cm x szerokość 106 cm x 

wysokość 135 cm .  

TAK  

33 Waga łóżka na adapterze transportowym max 80 kg , co znacznie 

zwiększa komfort użytkownika.  

TAK  

34 Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka , rozwiązanie 

bezpieczne dla pacjenta gdzie prąd o bezpiecznym napięciu dochodzi do 

konstrukcji łóżka.  

TAK  

35 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie 

z ustawą o wyrobach medycznych 

TAK  

36 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  
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3. Chodzik trójkołowy – 15 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Podpórka trójkołowa przeznaczona dla osób o obniżonej 

sprawności ruchowej 

TAK 

2 Hamulec postojowy  TAK 

3 koszyk ze zdejmowaną tacką;  TAK 

4 torba na zakupy zapinana na zamek;  TAK 

5 pełne gumowe koła o średnicy 8'';  TAK 

6 funkcja składania do transportu TAK 

7 Szerokość całkowita: 61 cm  ±1 cm TAK 

8 Głębokość całkowita: 55 cm ±1 cm TAK 

9 Regulacja wysokości uchwytów: 81-98 cm ±1 cm TAK 

10 Waga: < 8 kg TAK 

11 Maksymalne obciążenie: min. 110 kg TAK 

12 Maksymalne obciążenie torby i koszyka na zakupy: min. 5 kg TAK 

 

 

4. Wózek inwalidzki aluminiowy dla dorosłych – 20 szt. 

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Lekka i wytrzymała konstrukcja (do 120kg) TAK 

2 Składana, aluminiowa rama z podwójnym krzyżakiem  TAK 

3 Regulacja środka ciężkości na przednich i tylnych kołach  TAK 

4 Poduszka piankowa  TAK 

5 Uchylne i zdejmowane podłokietniki  TAK 

6 Odchylane i demontowane podnóżki  TAK 

7 Hamulec postojowy TAK 

8 Pas dla użytkownika  TAK 

9 Przystosowany dla osób po amputacji kończyny  TAK 

10 szerokość siedziska: 46-51 cm TAK 

11 Wysokość całkowita: 95-96 cm TAK 

12 waga wózka: 16-17,5 kg TAK 

13 maksymalny ciężar użytkownika: 120 kg TAK 

14 koła przednie pełne: 8” TAK 

15 koła tylne pełne lub pompowane: 24” TAK 

16 Kolor ramy: srebrny TAK 
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5. Rotor elektryczny – 11 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Przenośne kompaktowe urządzenie do ćwiczeń czynnych i 

biernych kończyn górnych i dolnych 

TAK 

2 czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, TAK 

3 zdalny pilot w pełni cyfrowy, z wyświetlaczem TAK 

4 dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości pacjenta TAK 

5 dostosowanie prędkości do potrzeb użytkownika TAK 

6 mata antypoślizgowa w zestawie TAK 

7 Zakres regulacji prędkości: 20-65 rpm TAK 

8 Wymiary ( dł. x szer. x wys.): 50 x 46 x 38 ±1 cm TAK 

9 Masa: min. 8 kg TAK 

10 Kolor: Biało-zielony TAK 

 

 

6. Szyna CPM 

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Elektryczna szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej biernej 

mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego 

TAK 

2 Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu 

głównego lub pilota 

TAK 

3 Dwa ekrany dotykowe: w pilocie i ekranie głównym TAK 

4 Min. 3 programy ćwiczeń TAK 

5 Min. 9 prędkości TAK 

6 Ustawienie czasu pracy urządzenia TAK 

7 Ustawienie kontroli momentu obrotowego TAK 

8 Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń TAK 

9 Wyłącznik awaryjny TAK 

10 Minimalne zakresy ruchu: 

• Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120°(+/-3o) 

• Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100°(+/-3o) 

• Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40°(+/-3o) 

• Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm(+/-2 cm) 

• Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm(+/-2 cm) 

TAK 

11 Długość: 94 cm (+/-2 cm) TAK 

12 Szerokość: 33 cm (+/-2 cm) TAK 

13 Wysokość: 35 cm – 46 cm (+/-2 cm) TAK 

14 Waga: <13 kg TAK 
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7. Aparat do drenażu limfatycznego ( rękaw na rękę i nogę) 

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Aparat  współpracujący z mankietami 6 komorowymi  TAK 

2 Możliwa praca na jednym lub dwu mankietach 6 komorowych 

jednocześnie 

TAK 

3 Min. 10 trybów masażu uciskowego TAK 

4 Możliwość wyłączenia pojedynczej komory z sekwencji 

zabiegowej 

TAK 

5 Regulacja ciśnienia za pomocą przycisków TAK 

6 Ciśnienie można ustawić osobno dla każdej z komór mankietu TAK 

7 Możliwość ustawienia ciśnienia zabiegu w dwóch zakresach: 

zakresie 0-200 mmHg  oraz 0-130 mmHg dla wybranych trybów 

pracy 

TAK 

8 Podziałka (skok regulacji) wynosi 10 mmHg. TAK 

9 Cyfrowy zegar zabiegowy: 0-99 min TAK 

10 Możliwość zapisu indywidualnych ustawień TAK 

11 Funkcja RESET – służy do przywrócenia ustawień 

początkowych 

TAK 

12 Waga max 8 kg TAK 

13 Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz TAK 

14 Wymiary (W x D x H ) 440x330x180 mm TAK 

15 Przycisk bezpieczeństwa zatrzymujący zabieg, do trzymania w 

ręce przez pacjenta 

TAK 

16 Aparat wyposażony w 1 mankiet 6 komorowy na kończynę 

górną, 2 mankiety 6 komorowe na kończyny dolne, 1 mankiet  6 

komorowy na pas biodrowy, 2 przewody powietrzne. 

TAK 

17 Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym TAK 

 

 

8. Krzesło kąpielowe – 10 szt. 

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Taboret/krzesło prysznicowe na ramie aluminiowej z oparciem i 

uchwytami bocznymi  

TAK 

2 Siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV TAK 

3 Oparcie i podłokietniki z możliwością demontażu TAK 

4 Antypoślizgowe nasadki TAK 

5 Regulowana wysokość siedziska: 39-54 cm ±1cm TAK 

6 Wysokość całkowita z oparciem <87 cm  TAK 

7 Wymiary siedziska min.: 51 x 31 cm TAK 

8 Waga: <3,5 kg TAK 

9 Max. obciążanie min. 170 kg  TAK 
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9. Ławeczka nawannowa – 10 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Siedzisko z oparciem umożliwiające położenie na wannę 

ułatwiającewykonywanie czynności higienicznych 

TAK 

2 aluminiowa rama; TAK 

3 oparcie; TAK 

4 regulacja szerokości min. 10 cm; TAK 

5 nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające przesuwanie się 

ławki; 

TAK 

6 wykonana z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na 

wilgoć 

TAK 

7 Regulowana szerokość całkowita: 66-77 cm ±1 cm TAK 

8 Długość: min. 18 cm  TAK 

9 Min. wymiary siedziska: 37 x 30 cm TAK 

10 Waga: <2 kg TAK 

11  Max. waga użytkownika: 120 kg  

 

 

10.  Aero step – 10 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Dwie połączone poduszki wypełnione powietrzem służące do 

ćwiczeń koordynacji, terapii treningowej oraz w fitnessie 

TAK 

2 Regulacja ciśnienia umożliwiająca zmianę stopnia trudności  TAK 

3 Wymiary min.: 46 x 32 x 8 cm  ±1 cm TAK 

4 Obciążenie do 200 kg  TAK 

5 Materiał: Ruton TAK 

6 Dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony TAK 

7 Dwa rodzaje powierzchni – z jednej strony pokryta średniej 

wielkości wypustkami 

TAK 

 

11. Wałek rehabilitacyjny / Rolery– 10 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Wałek rehabilitacyjny wykonany z twardej pianki 

poliuretanowej przeznaczone są do wykonywania zabiegów 

rehabilitacyjnych obszyty skajem 

TAK 

2 Wymiary (długość x średnica) min.: 30 x 10 cm  TAK 

3 Certyfikat CE TAK 
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12. Półjeże balansowe – 5 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Półjeże równoważne stosowane w ćwiczeniach 

sensomotorycznych, wzmacniających, koordynacyjnych. 

TAK 

2 Półkule wykonane z najwyższej jakości surowców (Ruton)  TAK 

3 Antypoślizgowa podstawa. TAK 

4 Średnica min. 18,5 cm  TAK 

5 Obciążenie do 200 kg  TAK 

6 Dostępne kolory: czerwony, żółty, niebieski, zielony, różowy, 

fioletowy 

TAK 

 

 

13.  Platforma do balansowania /Trendy Meia – 2 szt.   

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Platforma gimnastyczna w kształcie przeciętej na pół kuli, 

służąca do balansowania ciałem. 

TAK 

2 Pozwala ćwiczyć mięśnie brzucha, nóg i ramion TAK 

3 Wyposażona w linki o długości min. 90 cm  TAK 

4 W zestawie z pompką  TAK 

5 Średnica min.: 57 cm TAK 

6 Wysokość min.: 21 cm TAK 

7 Waga: <5,5 kg TAK 

 

 

14.  Stolik przyłóżkowy do karmienia -27 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Stolik przyłóżkowy z regulacją w wysokości w zakresie 

62cm – 102 cm 

TAK 

2 Konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych 

proszkowo w kolorze RAL 9007 

 

TAK 

3 7 stopniowa regulacja kąta pochylenia blatu w zakresie 0-57 

stopni 

TAK 

4 Blat wykonany z płyty meblowej  z dwoma listewkami 

zapobiegającymi zsunięciu się przedmiotów 

TAK 

5 Blat laminowany w kolorze BUK TAK 

6 Wymiary blatu: 60cm x 40 cm  TAK 

7 4 podwójne koła tworzywowe o średnicy 40 mm w tym dwa z 

hamulcem   

TAK 
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15.  Wózek toaletowy – 10 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Wózek toaletowy na kółkach będący sprzętem pomocniczym dla 

osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się 

TAK 

2 Rama stalowa malowana proszkowo  TAK 

3 Miękkie, tapicerowane siedzisko  TAK 

4 Pełniący funkcję transportową TAK 

5 4 obrotowe koła – min. 2 z hamulcem  TAK 

6 Możliwość najechania na sedes  TAK 

7 Zdejmowany pojemnik sanitarny pod siedziskiem TAK 

8 Uchylne oraz zdejmowane podłokietniki  TAK 

9 Szerokość całkowita max.: 55 cm TAK 

10 Głębokość całkowita max.: 87 cm TAK 

11 Wysokość siedziska/całkowita max: 53/95 cm  TAK 

12 Wymiary siedziska min. 44x44 cm TAK 

13 Waga: <11 kg TAK 

14 Max. obciążenie: 100 kg TAK 

 

 

16.  Lampa  bioptron ze statywem– 2 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Lampa z filtrem fulerenowym wskazana w zabiegach 

reumatologii, fizjoterapii oraz w medycynie sportowej. 

TAK 

2 Średnica filtra (około) 5 cm TAK 

3 Zużycie mocy: 27 VA TAK 

4 Moc żarówki halogenowej 20 W TAK 

5 Długość fali: 480-3400nm TAK 

6 Stopień polaryzacji >95% (590-1550) nm TAK 

7 Jednostkowa gęstość mocy (średnio): 40 mW/cm2 TAK 

8 Energia światła na minutę (średnio) 2,4 J/cm2 TAK 

9 Klasa ochrony: II, IP20 TAK 

10 Zasilanie: 100-230, 56-60 V/Hz TAK 

11 Waga <3 kg TAK 

12 Statyw podłogowy umożliwiający regulację wysokości lampy  TAK 

13 Zestaw do koloroterapii składający się min. z 7 szklanych filtrów 

różnego koloru 

TAK 

 

 

17.  Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem  - 2 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Tablica do ćwiczeń manualnych z oprzyrządowaniem TAK 

2 Wykonany z profili oraz prętów stalowych malowanych 
metodą proszkową 

TAK 
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3 Przyrządy przymocowane do blatu mocowanego na stojącej 

podstawie z możliwością  regulowanej wysokości w zakresie 

minimum 55-85 cm 

TAK 

4 Obciążniki pełniące rolę oporów minimum 5 x 25 dag 

mocowane do linek 

TAK 

5 Blat tablicy o wymiarach minimum 70 x 50 cm TAK 

6 Do wyboru kolor konstrukcji szary lub biały TAK 

 

 

18.  Wózek inwalidzki elektryczny – składany – 2 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Elektryczny wózek inwalidzki na małych kołach posiadający 

energooszczędny i wydajny silnik o mocy 130 W. 

TAK 

2 Aluminiowa składana rama, łamane oparcie, odpinana tapicerka.  TAK 

3 Akumulator:litowy DC 24[V] x 18[Ah]; TAK 

4 Zasięg: 20 km ±1 km TAK 

5 Panel sterowania; joystick; TAK 

7 Sygnalizacja dźwiękowa; TAK 

8 Prędkość regulowana: min. 5 biegów; TAK 

9 Prędkość max.: 6 km/h; TAK 

10 Koła pompowane: tylne: 12'', przednie: 8''; TAK 

11 Kółka zapobiegające przewróceniu wózka.  TAK 

12 Max. Obciążenie: 90 kg; TAK 

13 Szerokość siedziska min.: 44 cm; TAK 

14 Waga wózka max.: 26 kg; TAK 

15 Wysokość całkowita max.: 89 cm; TAK 

16 Szerokość całkowita max.: 67 cm; TAK 

17 Szerokość wewnętrzna: 44-45 cm; TAK 

18 Głębokość siedziska: 43 cm. TAK 

 

 

19. Ultralekki balkonik z kulą – 10 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Balkonik krocząco statyczny przeznaczony jest dla osób o 

obniżonej sprawności ruchowej  

TAK 

2 podwójnie wzmocniona aluminiowa rama; TAK 

3 przednie nóżki z nasadkami lub z kołami o średnicy min. 5” TAK 

4 regulowana wysokość w przedziale 78-96 cm TAK 
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5 funkcja składania do transportu i przechowywania; TAK 

6 Szerokość całkowita z kółkami max: 60 cm TAK 

7 Głębokość całkowita z kółkami max: 51 cm TAK 

8 Waga: < 2,5 kg  TAK 

9 Obciążenie min. 136 kg TAK 

 

 

 

20.  Basen do mycia głowy – 10 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Przenośny nadmuchiwany basen do mycia głowy z otworem 

odprowadzającym wodę wykonany z PCV. 

TAK 

2 Uchwyt na zbiornik oraz zbiornik TAK 

3 Pojemność basenu min. 10 l  TAK 

4 Zbiornik na wodę 8 l  TAK 

5 Wymiary basenu: 65 x 50 x 25 cm ±2cm TAK 

 

 

21.  Taboret prysznicowy z obrotowym siedziskiem – 10 szt. 

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Taboret ułatwiający czynności higieniczne pod prysznicem - 

wyposażony w okrągłe obrotowe siedzisko z wytrzymałego PCV 

TAK 

2 Aluminiowa rama  TAK 

3 Regulowana wysokość nóżek pozwalająca ustawić siedzisko w 
zakresie min. 35 - 51 cm 

TAK 

4 Średnica siedziska <33 cm  TAK 

5 Waga <2 kg TAK 

6 Maks. Obciążenie: 110 kg TAK 

 

22.  Pas zabezpieczający do wózka inwalidzkiego z szelkami – 20 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Pas stabilizujący, zapewniający bezpieczeństwo przed 

wypadaniem osoby transportowanej 

TAK 

2 Może mieć zastosowanie, jako szelki do wózka inwalidzkiego  TAK 

3 Wykonany z wysokiej, jakości materiału TAK 

4 Zapinanie i regulacja długości za pomocą rzepu  TAK 
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23.  Chodzik czterokołowy z siedziskiem – 10 szt. 

 

 

 

 

 

24. Pionizator statyczny z elektrycznym wspomaganiem pionizacji – 1 szt.  

 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Pionizator statyczny pozwalający użytkownikowi 

na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu 

TAK 

2 Wyposażony w siłownik elektryczny zintegrowany siedziskiem, 

który może podnieść osoby o wadze do 120 kg. 

TAK 

3 Urządzenie zapewniające cichą pracę  TAK 

4 Stelaż posiadający wytrzymałe koła z tworzywa wyposażone w 

hamulec 

TAK 

5 Wydajny akumulator, gwarantujący wielogodzinną pracę bez 

ładowania  

TAK 

6 Pilot umożliwiający samodzielną obsługę urządzenia  TAK 

7 Stabilizator kolan z pelotami wyposażony w miękka tapicerka 

dla zapewnienia komfortu oraz regulowaną szerokość i 

wysokość  

TAK 

8 Duży regulowany stolik do pracy umożliwiający regulację kąta 

pochylenia blatu 

TAK 

9 Urządzenie wykonane stalowej konstrukcji malowane farba 

odporną na obicia  

TAK 

10 Podest i stolik wykonane z wytrzymałej i elastycznej sklejki  TAK 

 
WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

Wymagane 

parametry 

1 Chodzik czterokołowa aluminiowa wyposażony w siedzisko 

oraz podparcie na nogi  

TAK 

2 Funkcja składania do transportu TAK 

3 koła o średnicy 8''; TAK 

4 składane podparcie na nogi TAK 

5 oparcie z możliwością zmiany stron do funkcji transportowej TAK 

6 Siedzisko tapicerowane o wymiarach min. 35 x 32 cm TAK 

7 Hamulec postojowy  TAK 

8 Szerokość całkowita: 60 cm ±1cm TAK 

9 Głębokość całkowita: 80 cm ±1cm TAK 

10 Wysokość siedziska od podłoża min.: 55 cm TAK 

11 Regulacja wysokości uchwytów: 78-88 cm ±1cm TAK 

12 Waga: 8-9 kg TAK 

13 Maks. Waga pacjenta 110 kg  TAK 

14 Kosz na zakupy o max. wadze min. 5 kg TAK 

15 Uchwyt ma kule  TAK 
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11 Podest wyposażony w stabilizatory stóp z regulacją na boki 

oraz przód-tył. Możliwa również regulacja przywiedzenia 

i odwiedzenia 

TAK 

12 Mocne paski zapewniające stabilne mocowanie stopy  TAK 

13 Wymiary: 

• Szerokość [max]: 67 cm 

• Długość [max]: 106 cm 

• Wysokość [max]: 110 cm 

• Waga [max]: 43 kg 

TAK 

   

 

2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:  

a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 j.t. z późn. zm.) /o ile dotyczy/  

b) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w tym warunki 

określone w „Parametrach technicznych”. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych 

określonych powyżej spowoduje odrzucenie oferty.  

c) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i 

technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, 

konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób 

trzecich, nie może być prototypem.  

 

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  

a) Dostarczenie i ew. montaż i uruchomienie towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  

b) Szkolenie personelu z zakresu obsługi towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

potwierdzone zaświadczeniem;  

c) Wydanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz 

elektronicznej, paszportu technicznego i dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym towarem;  

d) Udzielenie gwarancji (w tym zapewnienie obsługi serwisowej bez dodatkowych kosztów dla 

Zamawiającego) na okres zadeklarowany w ofercie. Minimalny wymagany czas trwania gwarancji to 

okres gwarancji odpowiadający specyfikacji od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu Towaru.  

 

4. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów. 

 

5. Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: Urządzenia medyczne: 33100000-1, Meble 

medyczne: 33192000-2, Łóżka do użytku medycznego: 33192100-3, Różne urządzenia i produkty 

medyczne: 33190000-8, Sprzęt dla osób niepełnosprawnych: 33196200-2, Sprzęt dla osób 

starszych: 33196100-1.  

 

6. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i 

służy określeniu klasy i jakości towaru. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”., Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazanie równoważności 

zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.  

 

7. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. 

W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania.  
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8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie będzie realizowane jednoetapowo tym samym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny pod wskazany w umowie adres. 

2. Dostawa, montaż i uruchomienie musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń z jednoczesnym przekazaniem faktur.  

3. Miejscem wykonania Zamówienia jest wypożyczalnia sprzętu ul. Rejtana 32 | Rzeszów. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1 nie podlegają wykluczeniu  

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w 

zakresie doświadczenia. By powyższy warunek został spełniony wymagane jest wykazanie się przez 

Wykonawcę  zrealizowaną w tym zakresie w okresie trzech lat poprzedzających złożoną ofertą na 

dostawę sprzętu rehabilitacyjnego o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN.  

1.3 Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile 

niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji 

członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:  

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 j.t. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 j.t.)  

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy z 

Wykonawców powinien do oferty załączyć aktualny na dzień składania ofert odpis (wydruk) z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

2. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy z 

Wykonawców powinien do oferty załączyć wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania oferty  

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  
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4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI.  

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty wraz z wymaganymi 

załącznikami.   

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać oznaczeniem 

przedmiotu zamówienia.  

3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę                                        

pisemnie winny by składane na adres: Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres:  martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl   

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę faksem 

winny być kierowane na numer Fax (+48) 17 861 10 96 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 

formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 8.  

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Martyna 

Rudek-Idzik nr tel.: 512 265 206 , e-mail: martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl oraz Andrzej Rudek  nr 

tel.: 508 246 971, e-mail: andrzej@gruparudek.pl 

 

VIII. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  

1. Wymagane przez Zamawiającego warunki płatności - kwota należności płatna będzie jednorazowo 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury po realizacji  montażu i uruchomieniu towaru oraz 

podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.  

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach towar wraz z wyposażeniem miał, co najmniej 

gwarancję odpowiadającą specyfikacji od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

3. Wykonawca zapewni obsługę serwisową towaru w okresie trwania gwarancji bez dodatkowych 

kosztów dla Zamawiającego.  

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych)  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku: 

19 1140 2004 0000 3102 7538 1420 kod IBAN : PL19 SWIFT : BREX PL PW MBK z oznaczeniem 

tytułu „wadium – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Fundacji Rudek Dla Życia  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni 

licząc od ostatecznego terminu składania ofert,  

mailto:martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl
mailto:martyna
mailto:andrzej@gruparudek.pl
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3) gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu 

składania ofert,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego 

terminu składania ofert,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 

j.t. z późn. zm.)  

6) W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancje 

muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na 

pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji wadialnej, na okoliczność zatrzymania wadium przez 

Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, także sytuacji ew. braku uzupełniania przez niego braków formalnych.  

4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie 

decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.  

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w punkcie I.5 Zapytania, przed upływem terminu 

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.  

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy oferentom, których oferta nie 

została wybrana.  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.  

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym 

Zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.  

3. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do Zapytania) i 

podpisana własnoręcznie i czytelnie przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki składające się na ofertę powinny być trwale spięte. 
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Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez 

Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 

parafowane przez Osoby Uprawnione.  

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

-  Formularz Oferty 

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - przygotowane zgodnie ze wzorem podanym 

w Załączniku  do Zapytania - należy przedstawić w formie oryginału. 

- OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM przygotowane zgodnie ze 

wzorem podanym w Załączniku  do Zapytania - należy przedstawić w formie oryginału.  

- Dowód wniesienia wadium. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca 

dołącza do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach 

wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego oraz 

kserokopii tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

W szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). - należy przedstawić w formie 

oryginału Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, 

o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.  

 

- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza.  

5.8 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo 

dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy.  

 

- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza.  

6. Oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale.  

7. Dokumenty, o których mowa w Zapytaniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 powyżej, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

11. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania 

określone w Zapytaniu uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum).  

12. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić 

zakres informacji objętych tajemnicą.  

13. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert 

wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

14. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie 

opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:  „Nie otwierać do 21 grudnia  2022  do godz. 12.00”. 

Oferta na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego rehabilitacyjnego i wspomagającego  w ramach projektu 

„Rozszerzenie działalności Fundacji Rudek dla życia o wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, 
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rehabilitacyjnego i wspomagającego”: Za ważną uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w biurze 

Fundacji w terminie zgodnym z niniejszym zapytaniem. 

Miejsce złożenia oferty: Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Strażacka 12E, 35-312 Rzeszów. 

 

15.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej.  

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego w godz. 9:00 – 14:00, w dni robocze od poniedziałku 

do piątku.  

2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia 

oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, na adres: ul. Strażacka 12E, 35-

312 Rzeszów. 

3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.12.2022 r. o godz. 09:00. Oferta złożona po 

terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

Kryteria wyboru oferty: 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi 

kryteriami:  

a) Cena – 80 % max. ilości punktów, 

b) Termin dostawy – 20 % max. ilości punktów, 

Razem: 100% 

 

2. Opis sposobu kryterium oceny ofert: 

a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na 

formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Punkty za kryterium ceny 

oferty oblicza się wg poniższego wzoru:  

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,80 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku.  

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

 

b) Kryterium terminu dostawy – oferta będzie oceniona na podstawie terminu dostawy zamówienia 

podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca 

punktacja : 

- termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 20 pkt. 

- termin dostawy od 8 do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 10 pkt. 

- termin dostawy od 16 do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 0 pkt. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Uwaga: 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania danej Części zamówienia dłuższy niż 21 dni 

kalendarzowych - to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia - to jego oferta zostanie odrzucona. 

‐ Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni kalendarzowych do 

oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 7 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres 

zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. 

 

Przez " dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do 

niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne. 
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3. Suma punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie wyliczona, wg następującego wzoru:  

P = C + TD  

 

gdzie:  

P – liczba punktów ogółem (max 100 pkt.)  

C – liczba punktów w kryterium cena (max 80 pkt.)  

TD – liczba punktów w kryterium terminu dostawy zamówienia (max 20 pkt.)  

 

4. Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. 

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY.  

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

d. unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny,  

3. Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 

których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 

zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców (umowy konsorcjum)– należy przedłożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.  

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVII. WZÓR UMOWY  

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy 

zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 3 do Zapytania.  

 

XVIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W 

WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności:  

1) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym 

zmianę numeru katalogowego towaru bądź nazwy własnej towaru w przypadku gdy:  

a) nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Towar zamienny 

nie może posiadać gorszych parametrów od objętych umową;  

b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,  

2) zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy 

nastąpi zmiana adresu siedziby,  
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3) przejściowy brak towaru, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku towaru będącego 

przedmiotem umowy. Towar zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od towaru objętego 

umową,  

4) zmiana miejsca dostaw.  

 

W/w Zmiany o których mowa w ust. 2 nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej 

wskazanej w ofercie.  

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI  

Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:  

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty   

 Załącznik nr 3 – wzór umowy;  

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.  

 Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

 

 


