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Łódź, 11.05.2017 r.
Zamawiający:
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k., 
ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź

ROZEZNANIE RYNKU 5/2017

W związku z realizacją projektu „TWOJA OPIEKA z sercem” współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k.  zwraca się z
prośbą o przygotowanie wyceny poniżej wymienionego sprzętu medycznego:

Lp. Nazwa sprzętu Dane techniczne Ilość

1. Stolik przyłóżkowy Stolik  przyłóżkowy  z  obracanym  blatem
posiadający  regulację  wysokości,  dwa  blaty  z
czego jeden jest stały a drugi obracany, regulację
kąta  nachylenia  blatu,  laminowane  krawędzie,
które  zabezpieczają  przed  zsuwaniem  się
przedmiotów, cztery kółka z możliwością blokady.

 7 szt.

2. Laska typu trójnóg Laska typu trójnóg wykonana z aluminium, 
postawa ze stali, podparcia zakończone 
gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, 
uchwyt profilowany, uniwersalny, regulacja 

wysokości skokowa, co 2,5 cm, wysokość laski: 
Wysokość min.: 73,5 - 96 cm, waga: 1 kg, 
maksymalne obciążenie: 100 kg.

6 szt.

3. Łóżko medyczne Łóżko  medyczne  powinno  posiadać  dwie
wysokości  zawieszenia  leża  wyżej-niżej,  leże
cztero-segmentowe,  płynną regulację wysokości
leża  za  pomocą  pilota,  pozycję  anty-
trendelenburga, płynną regulację kąta nachylenia
wezgłowia  na  pilota,  płynną  regulację  kąta
nachylenia  segmentu  uda  na  pilota,  manualną
regulację  kąta  nachylenia  segmentu,
zabudowane  siłowniki,  siłowniki  LINAK,
wysięgnik, barierki, leże metalowe.

3 szt.
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Leże powinno być metalowe o wymiarach 90 cm
x 200 cm, długość łóżka ok. 214 cm.

4. Materac
przeciwodleżynowy
zmiennociśnieniowy

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy
powinien  posiadać  konstrukcję  „rurową”  o
17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na
przemian  wypełnianych  powietrzem,  z
pokrowcem. Powinien być wykonany z PCV i mieć
wymiary: 190 x 85 x 11 cm, zasilany elektrycznie:
pobór prądu 7 W.

3 szt.

5. Podpórka
czterokołowa
aluminiowa  z
podparciem  pod
nogi

Podpórka  czterokołowa  aluminiowa,  rama

składana z hamulcem postojowym i siedziskiem z

przodu  umożliwiającym  jednocześnie

przewiezienie osoby.

5 szt.

6. Balkonik
rehabilitacyjny
kroczący z 2 kołami

Balkonik  rehabilitacyjny  kroczący  z  2  kołami  z
przodu,  aluminiowy,  składany  z  regulowaną
wysokością skokową, tylne nóżki wyposażone w
antypoślizgowe nakładki.

5 szt.

7. Wózek  inwalidzki
składany

Wózek aluminiowy, składany, szerokość siedziska
40 cm (1 szt.), 44 cm(1 szt.), 48 cm (1 szt.), 51 cm
(2  szt.),  waga  wózka  około  16  kg.  Wózek
powinien  być  wyposażony  w  koła  tylne  z
szybkozłączką,  regulowane  i  zdejmowane
podnóżki  bez  użycia  narzędzi,  a  także
zdejmowane podłokietniki.

 5 szt.

8. Krzesełko toaletowe
z kółkami

Krzesełko  toaletowe  z  kółkami  powinno  być
zbudowane  ze  stali  chromowanej  odpornej  na
korozję. Powinno posiadać regulowaną wysokość
skokową. Nóżki tyle powinny być wyposażone w
hamulce. Wymiary krzesełka: szerokość całkowita
54 cm, wysokość do 80 cm, wymiar siedziska 47
cm  x  42  cm,  waga  około  9  kg,  maksymalne
obciążenie: około 110 kg.

6 szt.

9. Drabinka
przyłóżkowa

Drabinka  przyłóżkowa  zbudowana  z  tworzywa
sztucznego,  wyposażona  w  cztery  szczebelki,  a
także odblaski, które widoczne są w nocy.

5 szt.
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10. Ławeczka
nawannowa

Ławeczka  nawannowa  aluminiowa,  odporna  na
korozję,  z  dwustopniową  regulacją  szerokości,
siedzisko  powinno  być  wykonane  z  materiału
umożliwiającego  łatwe  mycie,  a  także  powinno
zawierać  otwory  odpływowe.  Zakończenia
ławeczki  powinny  być  wyposażone  w  gumowe
zakończenia.

5 szt.

11. Stojak na kroplówkę Stojak  na  kroplówkę  wyposażony  w pięć  kółek,
wysokość do 230 cm, powinien również posiadać
cztery zaczepy.

10 szt.

12. Kula  inwalidzka
łokciowa

Kula powinna być wykonana z aluminium 10 szt.

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być atestowany i posiadać gwarancję.
Miejsce dostarczenia zamówienia: 90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21, Akademia Zdrowia Sp. z
o.o.  Sp.k.  Oferta  powinna  być  sporządzona  na  formularzu  będącym  załącznikiem  do
niniejszego rozeznania. 

Podmioty zainteresowane złożeniem ofert prosimy o przesłanie wypełnionego załącznika nr 1
do dnia 18 maja 2017 r. na adres: anna.orpel@gmail.com

Dodatkowych informacji udzieli:
Anna Orpel
Tel. 669505250
e-mail: anna.orpel@gmail.com
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Załącznik nr 1
Formularz oferty

Ja niżej podpisana/y: ………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………….………….…

Lp. Nazwa sprzętu Ilość Cena brutto za 1
szt.

Cena łączna

1. Stolik przyłóżkowy 7 szt.  

2. Laska typu trójnóg 6 szt.

3. Łóżko medyczne 3 szt.

4. Materac
przeciwodleżynowy
zmiennociśnieniowy

3 szt.

5. Podpórka  czterokołowa
aluminiowa  z
podparciem pod nogi

5 szt.

6. Balkonik  rehabilitacyjny
kroczący z 2 kołami

5 szt.

7. Wózek  inwalidzki
składany

5 szt.  

8. Krzesełko  toaletowe  z
kółkami

6 szt.

9. Drabinka przyłóżkowa 5 szt.

10. Ławeczka nawannowa 5 szt.

11. Stojak na kroplówkę 10 szt.

12. Kula inwalidzka łokciowa 10 szt.

RAZEM
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……………………………………………
………

           (miejscowość, data)


	…………………………………………………… (miejscowość, data)

