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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:

Lp.

1.

Nazwa wydatku

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość sztuk/
kompletów

Duża torba z
instrumentami
muzycznymi

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.

1 szt.

1

2.

Logiczne sześciany

3.

Piłki z kolcami

4.

Półkule sensoryczne

5.

Mata jeżyk

6.

Puzzle wyspa

7.

Zestaw piłek
sensorycznych

8.

Spadochron tęczowy z
uchwytami

9.

Mata do masażu stóp

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+.
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;

1 szt.

4 szt.

1 zestaw

4 szt.

1 kpl.

1 kpl.

1 sz.

1 szt.

2

10.

Ścieżka sensoryczna
kolorowa

11.

Tabliczki sensoryczne

12.

Przezroczyste kuleczki
z kolcami

13.

Duży zestaw do
sensoryki

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

2 szt.

1 szt.

1 kpl.

5 szt.

3

14.

Piłka do ćwiczeń

15.

Serso

16.

Kółko i krzyżyk

17.

Koło sterowe labirynt

18.

Kształtki
rehabilitacyjne

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

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;
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+.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 zestaw

4

26.

Tangram cieni –
układanka drewniana

27.

Klocki drewniane z
kolorowymi okienkami

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.

4. 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.
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;
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,
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- wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Załączone dokumenty do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać na
adres email: zapytanie.ofertowe.wo@kobylka.pl do dnia 13.12.2021r. 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.
10. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:
13.12.2021r. 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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