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Konkurs ofert
na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka.

1. Zamawiający:
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663.
2. Procedura rozpatrywania ofert:
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert – wartość zamówienia nie
przekracza kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka, wg poniższego
zestawienia:
Część I
Lp.

1.

Nazwa wydatku

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość sztuk/
kompletów

Kule

Specyfikacja:
lekka (ok. 600g);
wykonana z aluminium;
spełnia normy europejskiej ISO 11334-1
zabezpieczona epoksydowym lakierem;
długości od 770 do 1070 mm;
możliwość regulacji wysokości podparcia przedramienia (4
pozycje);
zestaw antypoślizgowy zwiększający stabilność kuli;
nasadka antypoślizgowa;
Stopień miękkości:
S - najbardziej miękka < 70 kg
M - średnio miękka od 60 do 90 kg
L - najtwardsza > 80 kg

7 szt.

1

2.

Chodzik
czterokołowy z
siedziskiem

3.

Wózek inwalidzki
elektryczny

Specyfikacja:
Cechy produktu:
regulowany na wysokość rączki;
anatomiczne uchwyty;
hamulce z zaciskiem postojowym;
tapicerowane siedzisko;
miękkie oparcie;
zdejmowany koszyk;
koła o wąskim przekroju i średnicy 8'';
funkcja składania do transportu.
Wyposażenie:
koszyk;
oparcie.
Dane techniczne
Szerokość całkowita: 60 cm
Głębokość całkowita: 73 cm
Wymiary siedziska: 30 x 30 cm
Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm
Regulacja wys. uchwytów: 81-89 cm
Waga: 9,2 kg
Maks. obciążenie: 135 kg
Maks. obciążenie koszyka na zakupy: 5 kg
Specyfikacja:
łamane oparcie z funkcją zmiany kąta położenia;
opcja rozłożenia oparcia na płasko,
podnóżki z 4 - stopniową regulacją kąta położenia z funkcją
demontażu,
uchylane podłokietniki,
amortyzatory kół przednich,
baterie typu litowo-jonowego,
tapicerowane siedzenie/oparcie,
manipulator - joystick, pozwalający na sterowanie wózkiem,
wskaźnik naładowania baterii,
przycisk zwiększania i zmniejszania prędkości,
klakson,
włącznik/wyłącznik wózka,
prędkościomierz – 5 biegów,
koła pompowane: tylne 12'', przednie 8'',
kółka anty-wywrotne zwiększające bezpieczeństwo,
ładowarka w zestawie.
Dane technicznie:
długość całkowita - 109 cm
szerokość całkowita - 64cm
wysokość całkowita - 135cm
wysokość siedziska - 54 cm
szerokość siedziska - 45cm
głębokość siedziska - 44cm
wysokość podłokietnika 20 cm
wysokość oparcia 80cm
waga akumulatora - 2,5kg
waga wózka inwalidzkiego z akumulatorem - 34,5kg
prędkość maksymalna - 6km/h
droga hamowania przy 6km/h ≤ 150 cm
maksymalny promień skrętu ≤ 1200 cm
maksymalne obciążenie - 136kg
maksymalny zasięg 20 km
stabilność statyczna ≥9°
stabilność dynamiczna ≥6°
dopuszczalne wzniesienie - 6°
silniki 24V / 250W x 2
akumulator 24V / 120 Ah x 1

18 szt.

3 szt.
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4.

Łóżko
ortopedyczne

5.

Materac
przeciwodleżynowy

6.

Krzesło toaletowe
na kółkach

7.

Pomoc do
zapinania guzików

8.

Przenośna pętla
indukcyjna

maksymalny prąd wyjściowy panelu sterowania - 50A
prąd wyjściowy akumulatorów - 2A
przednie koło opony o średnicy zewnętrznej - 19 cm
tylne koło opony pneumatyczne o średnicy zewnętrznej - 40,6 cm
szerokość całkowita po złożeniu 39 cm
produkt nowy, atestowany
gwarancja producenta min. 24 miesiące
Specyfikacja:
łóżko rehabilitacyjne z leżem czterosegmentowym;
regulacja wysokości leża na pilota;
pozycja antytrendelenburga;
regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota;
regulacja części udowej podnóżka na pilota;
regulacja części łydkowej podnóżka manualnie;
wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu;
leże metalowe;
leże można zawiesić w dwóch pozycjach 33cm i 40cm od podłogi;
rama pokryta lakierem proszkowym;
łóżko dostarczane na systemie transportowym.
Specyfikacja:
wymiary materaca: 200x90x7 cm;
czas cyklu: 12 min;
zakres ciśnienia: 50-105 mmHg;
maksymalne obciążenie: 110 kg;
waga materaca: 2kg;
waga pompy: 1,5 kg;
zasilanie: AC 220 V 50/60 Hz 0,1 A;
pobór mocy: 9 W
Specyfikacja:
stalowa rama składana, malowana proszkowo;
deska sanitarna z klapą;
pojemnik sanitarny;
regulowane nóżki zakończone kółkami;
tylne koła wyposażone w blokadę;
maksymalne obciążenie 100 kg.
Specyfikacja:
wys. 18 cm
śr. 3,5 cm
waga: 72 g
materiał: metal, tworzywo sztuczne.
Specyfikacja:
wbudowana silna pętla działająca do ok. 1 metra od urządzenia
(moc normatywna osiągana przy 80 cm),
2 wejścia typu "Jack"
regulacja tonów oraz głośności pętli,
regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio,
wizualny wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego,
wizualny wskaźnik słabych baterii,
zasilanie akumulatorkami do 5 godzin użytkowania,
możliwość podłączenia zewnętrznej pętli,
niewielkie gabaryty 250x220x70 mm, waga 750g,
zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności
Zgony z normami EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN61000-33:2013, EN61000-3-2:2013, EN62368-1:2014:2004+A11:2017
Zestaw zawiera:
Urządzenie LoopHEAR LH102 V2
Mikrofon stacjonarny z kablem o długości 2,3 m
Zasilacz (z końcówkami EU, UK, USA)
Instrukcja obsługi
Zewnętrzna słuchawka
naklejki z oznaczeniem pętli indukcyjnej

7szt.

7 szt.

5 szt.

1 szt.

2 szt.

3

9.

Wałek
rehabilitacyjny do
masażu

10.

Wałek do masażu
stóp

11.

Stolik śniadaniowy
wielofunkcyjny

Specyfikacja:
długość - 33 cm
średnica - 14 cm
waga - 835 gramów
materiał - pianka eva
w zestawie worek
Specyfikacja:
Parametry techniczne:
Długość: 17 cm
Średnica: 7 cm
Materiał: TPE, PP
Twardość: twardy
Struktura: wypustki
Specyfikacja:
Stolik wielofunkcyjny składany;
wyposażony w składane nóżki
wymiary blatu - 60 x 40cm
grubość blatu - 20mm
wysokość stolika po rozłożeniu - 25cm
maks. obciążenie stolika - 10kg

2 szt.

2 szt.

1 sz.

Część II
Lp.

1.

Nazwa wydatku

Opis przedmiotu zamówienia

Rower stacjonarny

Specyfikacja:
system hamowania: Magnetyczny;
nośność [kg]: 120;
waga [kg]: 23;
waga systemu napędowego [kg]: 7;
wyposażenie: Komputer;
wymiary: 73x137x48 cm (dł. x wys. x szer.);
waga: 23 kg;
maks. waga użytkownika: 120 kg;
system oporu: magnetyczny;
waga systemu napędowego: 7 kg;
manualna regulacja oporu: 8 poziomów;
dotykowe czujniki pulsu na kierownicy;
siedzisko regulowane w pionie i poziomie;
odległość siodełka od podłoża: 94 cm- 80 cm;
odległość siodełka od pedałów: 69 cm - 54 cm;
odległość siodełka od kierownicy: 43cm - 36cm;
regulacja kąta nachyleni kierownicy;
samopoziomujace pedały z regulowanymi paskami;
antypoślizgowa powierzchnia pedałów;
kółka transportowe w przednim stabilizatorze;
stopki poziomujące na tylnym stabilizatorze;
konstrukcja stalowa;
wymiary transportowe: 78,5x25x60 cm;
wyświetlacz LCD;
wyświetlanie: czas, dystans, kalorie, prędkość, puls, dystans
całkowity;
zasilanie: 2 x AAA (w zestawie);

Ilość sztuk/
kompletów

27 szt.

4

2.

3.

4.

Bieżnia

Specyfikacja:
załączona dokumentacja: instrukcja w języku polskim; karta
gwarancyjna
gwarancja: 24 miesiące
ćwiczone partie mięśni: nogi, pośladki
maksymalna waga użytkownika [kg]: 100
prędkość maksymalna [km/h]: 8
rolki transportowe: tak
waga urządzenia [kg]: 29
wymiary [cm]: 67 x 103 x 145
wyświetlacz LCD: tak
moc silnika [W]: 368
wymiar po złożeniu: 67 x 9 x 147
możliwość złożenia: tak
wymiary pasa bieżnego [cm]: 46 x 120
funkcje dodatkowe: intuicyjny system rozpoczynania
treningu, system absorbujący drgania pasa bieżnego
funkcje komputera: czas, licznik kroków, prędkość, przebyty
dystans, spalane kalorie

15 szt.

Rotor rehabilitacyjny

Specyfikacja:
antypoślizgowe pedały wyposażone w opaski z 2-stopniową
opcją regulacji zapobiegające zsuwaniu się stopy
w górnej części przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń
rękoma, uchwyty wykonane pianki
stopki antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się rotora
na podłożu
dwie oddzielne gałki do płynnej regulacji oporu (góra/dół)
wytrzymała rama stalowa, malowana proszkowo
parametry techniczne:
waga: 2,8 kg
podstawa rotora: 40 cm x 40 cm
maks. wysokość: 100 cm
minimalna wysokość: 75 cm
Wysokość ramy U: 20 cm
rozstaw uchwytów: 42 cm
rozstaw pedałów: 42 cm
maks. waga użytkownika: 120 kg

7 szt.

Drabinka przyścienna
pojedyncza

Specyfikacja:
Dane techniczne
Wysokość: 240 cm
Szerokość: 90 cm
Waga: 17 kg
Długość: 10 cm
Rozstaw szczebli: 14 cm
Dodatkowe wyposażenie:
kątownik 90 x 40 x 2,6 mm - 4 szt., kołek rozporowy 10 x
50 mm - 4 szt., wkręt sześciokątny 6 x 60 mm - 4 szt., śruba
podsadzana 6 x 40 mm z nakrętką - 4 szt. ,
konfirmat 7 x 50 mm - 15 szt.,
zaślepka - 8 szt.,
instrukcja montażu
Przekrój szczebla: owalny 30 x 40 mm
Materiał podstawowy:
boki: drewno sosnowe,
szczeble: sklejka równoległo-warstwowa (drewno liściaste)
Wykończenie: lakier nitrocelulozowy
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Głębokość szczebli: 2 cm, drugi od góry 5,5 cm

2 szt.
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5.

Steper do ćwiczeń

6.

Rower trójkołowy

7.

Przyrząd do ćwiczeń
kończyn górnych

Specyfikacja:
wyświetlacz LCD,
regulacja zakresu pracy,
stabilne stopki – gumowe,
dwufunkcyjny – dołączane linki z uchwytami pozwalają na
dodatkowy trening rąk.
wymiary (dł/szer/wys): 40/37/18cm,
długość linek: 95cm
max. obciążenie: 120kg
waga steppera: 6,8kg
waga z opakowaniem: 7,45kg
Specyfikacja:
Wymiary:
szerokość: 78 cm
dł. całkowita: 180 cm,
odległość kierownicy od siodełka: 59 cm,
wysokość ramy przy wsiadaniu: 25 cm,
wysokość położenia pedała w dolnej pozycji od ziemi: 13
cm,
całkowita wysokość rowerka: 120 cm,
wysokość siodełka: 78-95 cm,
maksymalne obciążenie: 110 kg.
Dane techniczne:
24 calowe koła,
aluminiowe obręcze,
hamulec przedni alu V-break (ręczny),
hamulec tylny bębenkowy (ręczny),
przekładnia 6-cio biegowa Shimano,
lampki LED na przód oraz tył,
waga: 28 kg,
dwa duże i pojemne kosze.
Specyfikacja:
wymiary: 38 cm x 7cm x 2 cm
waga: 0,7 kg
klamrę do mocowania na drzwiach
linkę
2 bloczki
2 uchwyty
prosty montaż bez potrzeby ingerencji w infrastrukturę
możliwość dostosowania obciążenia

1 szt.

2 szt.

3 szt.
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Część III
Lp.

Nazwa wydatku

1.

Duża torba z
instrumentami
muzycznymi

2.

Logiczne sześciany

3.

Piłki z kolcami

4.

Półkule sensoryczne

5.

Mata jeżyk

6.

Puzzle wyspa

Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja:
torba z kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na zamek.
zestaw:
tamburyn,
tamburyn z membraną,
5 trójkątów (10-20 cm),
2 drewniane marakasy,
duże guiro z tarką,
2 tonbloki (2 tony),
tonblok (1 ton),
pudełko akustyczne,
2 kastaniety,
kastaniety z rączką,
para klawesów,
shaker metalowy
wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm waga: 3,50 kg.
Specyfikacja:
zestaw 42 elementów: kolorowych klocków oraz kart ze
wzorami;
atestowane;
materiał: drewno
Specyfikacja:
piłka do ćwiczeń, pokryta wypustkami ("kolcami")
średnica piłki 65cm
Specyfikacja:
Półkule sensoryczne do masażu, poprawy równowagi,
wsparcia w korekcji wad postawy, wspomagają rozwój
czucia głębokiego;
średnic: 16 cm
kolor: wielokolorowy
materiał: guma
produkt w wieku: 3+
Specyfikacja:
Mata do akupresury i masażu stóp, płaskostopie,
wzmocnienie mięśni;
Wymiary: 100x30 cm
Kolor: 3-kolorowa
Specyfikacja:
Zestaw miękkich puzzli do profilaktyki płaskostopia,
korekcji koślawości nóg, rozwoju zmysłu równowagi
i poprawy koordynacji ruchowej;
3 szt. wym. 25 x 25 cm
różne kolory
materiał: PCW
wiek: 2+.

Ilość sztuk/
kompletów

1 szt.

1 szt.

4 szt.

1 zestaw

4 szt.

1 kpl.
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7.

Zestaw piłek
sensorycznych

8.

Spadochron tęczowy z
uchwytami

9.

Mata do masażu stóp

10.

Ścieżka sensoryczna
kolorowa

Specyfikacja:
Zestaw do zabaw ruchowych i terapii SI. W zestawie
woreczek do przechowywania.
10 szt.:
3 piankowe,
2 pajączki,
2 z wypustkami,
1 cyrkowa,
1 sześcian,
1 z kuleczkami.
Specyfikacja:
wykonany z kolorowych tkanin;
na obwodzie znajdują się rączki ułatwiające zaczepienie
i przenoszenie spadochronu.
śr. produktu: 3,5 m
10 uchwytów
materiał: poliester.
Specyfikacja:
Funkcję:
stymuluje stopę,
poprawia metabolizm i krążenie krwi,
łagodzi nerwobóle i zmęczenie mięśni;
wodoodporna;
wym.: 35 × 175 cm;
materiał: polipropylen;
Specyfikacja:
8 szt. o wym. 25 x 25 cm
1x kolce (miękkie),
1x małe kamienie (miękkie),
1x kamienie (miękkie),
1x kamienie (twarde),
1x trawa (miękka),
1x trawa (twarde),
1x szyszki (miękkie),
1x żołędzie (twarde)
Kolor: wielokolorowe
materiał: PCW
wiek: 18 mies.+

11.

Tabliczki sensoryczne

Specyfikacja:
6 szt. o wym. 25 x 25 cm
materiał: płyta HDF o gr. 6 mm, antypoślizgowa tkanina
PCW, tkanina futerkowa, tkanina pluszowa, sztuczna trawa,
włókna kokosowe, Minky
wiek: 3+.

12.

Przezroczyste kuleczki
z kolcami

Specyfikacja:
Zestaw:
6 szt. w różnych kolorach;
średnica: 8 cm

1 kpl.

1 sz.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 kpl.
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13.

Duży zestaw do
sensoryki

14.

Piłka do ćwiczeń

15.

Serso

16.

Kółko i krzyżyk

17.

Koło sterowe labirynt

18.

Kształtki
rehabilitacyjne

Specyfikacja:
Zestaw różnych elementów:
35 elementów:
1 x piłka sensoryczna z kolcami w kształcie piramidy o śr.
16 cm,
1 x kolczasta piłka do rugby o śr. 24 cm,
1 x kolczasta piłeczka z koralikami o śr. 10 cm,
1 x sensoryczna piłeczka metaliczna o śr. 17,5 cm,
1 x ringo kolczasty Huberta o śr. 17 cm,
1 x piłka z wypustkami misie o śr. 20 cm
4 x piłeczki (w tym 2 piłki z dzwonkami) o śr.: 9,3 cm i 7,3
cm,
6 x sensoryczne woreczki w kształcie figur o wym.: trójkąt
o wym.: 15 x 15 x 15 cm, prostokąt o wym.: 13 x 9,5 cm,
sześcian o wym.: 13 x 11,5 cm, romb o wym.: 16,5 x 12 cm
wypełnienie: kuleczki z tworzywa sztucznego granatowy
worek ze ściągaczem i haftem o wym.: 21 x 25,5 cm,
2 x piłeczka cyrkowa wypełniona gorczycą o śr. 5 cm
1 x sensoryczny labirynt - ślimak z kulkami o śr. 24 cm
1 x ster sensoryczny o śr. 27 cm
2 x wałek do masażu cienki o śr. 11 cm, grub. 3,5 cm
1 x wałek do masażu o śr. 6 cm, dł. 15 cm
4 x półkule sensoryczne małe o wym.: 9 cm, kolor: zielony,
żółty, niebieski, pomarańczowy
4 x piłeczki do masażu o wym.: 2 piłki o śr. 8 cm i 10 cm
w kolorze czerwonym, 2 piłki o śr. 8 cm i 10 cm w kolorze
żółtym,
1 x piłeczka do masażu z wypustkami o śr. 8 cm, piłeczkę
należy napompować,
1 x ringo z koralikami o śr. 18 cm,
1 x mini piłeczka lekarska z uchwytem o śr. 11 cm, waga:
0,4 kg
1 x worek do przechowywania zestawu o śr. 37 cm, dł. 55
cm
Specyfikacja:
średnica: 65 cm
wysokość: 65 cm
mak. waga użytkownika: 100 kg
materiał: PVC
waga: 0.9 kg
Specyfikacja:
Zestaw:
min. 6 obręczy,
2 stalowe wsporniki,
metalowa podstawka w formie krzyżaka z gumowymi
stopkami
Specyfikacja:
mata wykonana z tkaniny powlekanej;
10 znaczników (po 5 szt. okręgu i krzyża);
siatkowa torba do przechowywania;
rozmiar: 1 m x 1 m.
Specyfikacja:
wykonanie: drewno różane;
wymiary: śr. 22.5 cm, wys. 2 cm;
wymiary: 90 x 30 x 30 cm;
rodzaj wypełnienia: pianka;
pokryte materiałem umożliwiającym utrzymanie czystości;

5 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.
1 szt.
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19.

Gry logiczne – klocki

20.

Gry dźwiękowe

21.

Sensoryczna piłeczka

22.

Żelowa gąsienica

23.

Chusta animacyjna 3,5
m

24.

Chusta animacyjna 6 m

25.

Dzwonki z rączką

26.

Tangram cieni –
układanka drewniana

27.

Klocki drewniane z
kolorowymi okienkami

Specyfikacja:
wym. pudełka 13,8 x 13,8 x 8 cm
wym. jednego klocka 3 x 3 x 3 cm
drewniane pudełko
materiał: drewno
wiek: 3+;
7 różnokształtnych brył geometrycznych w sześciu
kolorach;
książeczka zawierająca 70 ułożeń z uwzględniająca stopnia
trudności
Specyfikacja:
8 par pudełek wydających różne tony;
16 elementów
materiał: drewno.
Specyfikacja:
sensoryczna piłeczka metaliczna z tworzywa PCV;
śr. 15,5 cm
Specyfikacja:
Gumowa gąsienica do ćwiczeń wzmacniających dłonie i
palce;
wym. 26 x 3,5 x 2 cm
Specyfikacja:
śr. produktu: ok. 3,5 m;
8 uchwytów;
materiał: poliester.
Specyfikacja:
śr. produktu: ok. 6 m;
12 uchwytów;
materiał: poliester.
Specyfikacja:
Kolorowe metalowe dzwonki z rączką,
8 dzwonków;
diatoniczne;
materiał: metal, drewno
wiek: 3+.
Specyfikacja:
zestaw:
7 klocków, kart;
wykonanie:
drewno kauczukowe, pokryte nietoksycznymi farbami;
wymiary opakowania:
dł: 267mm x szer: 212mm x wys: 22mm
Specyfikacja:
24 elem. w 6 kształtach:
4 trójkąty równoboczne,
4 trójkąty różnoboczne,
4 kwadraty,
4 półkola,
4 koła,
4 prostokąty
okienka w 4 kolorach: żółty, zielony, niebieski, czerwony
materiał: drewno, akryl
wiek: 3+.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 zestaw

1 szt.

1 szt.
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4. Możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część I
Część II
Część III
5. Termin dostawy:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wcześniej
wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce, ul.
Księdza Franciszka Marmo 13, 05-230 Kobyłka w terminie do siedmiu dni roboczych licząc
od dnia podpisania umowy przez obie strony w godz. 8.00-16.00
6. Kryteria oceny ofert:
Kryterium – Cena
Waga kryterium - 100%
Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
określona w formularzu ofertowym (osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia).
7. Warunki płatności:
Zamawiający dokona płatności Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz protokolarnym
odbiorze przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury:
Forma płatności: przelew;
Termin płatności: 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego.
8. Informacje uzupełniające:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część;
2. Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;
3. W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto dla
każdej części w tym:
a) jednostkowa cena brutto za każdy element zamówienia;
b) bezpłatny koszt dostawy.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, przyjmując za właściwe ceny
jednostkowe brutto i poinformuje oferenta o poprawieniu omyłki.
9. Termin i sposób składania ofert:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty poprzez przesłanie następujących
dokumentów;
- pełnomocnictwo – jeśli ofertę przesyła osoba upoważniona przez wykonawcę,
- zaakceptowany wzór umowy,
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Załączone dokumenty do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać na
adres email: zapytanie.ofertowe.wa@kobylka.pl do dnia 06.12.2021r. do godz. 10.00.
W polu TEMAT proszę wpisać: „SPRZĘT REHABILITACYJNY”. Oferty należy przesłać
jako załącznik do e-maila w formacie PDF w formie skanu lub dokumentów opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga:
Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 9 nie będą
rozpatrywane.
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10. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:
06.12.2021r. godz. 10.15.
11. Osoba do kontaktu:
Patrycja Łakus, tel. 22 760-70-40 e-mail: patrycja.lakus@kobylka.pl .
12. Sposób przekazania wyniku:
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania
ofertowego na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.
13. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:
Pytania dot. prowadzonego postępowania proszę kierować drogą elektroniczną na adres email
patrycja.lakus@kobylka.pl. Odpowiedzi na pytania wykonawców będą zamieszczane na
stronie internetowej bez podawania źródła zapytania.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Projekt umowy
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