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         Kutno, dnia 28.07.2016 r. 
 

 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

„DERMEX” Sp. z o.o.  w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z prośbą 
o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektu 
przeznaczonego na dzienny dom opieki medycznej w ramach projektu pn. „Dzienny Dom 
Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki nad 
osobami zależnymi”. 
Prosimy o wypełnienie odpowiednich rubryk tabeli zał. nr 1 i złożenie wstępnych ofert do 
4 sierpnia 2016 r. osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego tj. „DERMEX” Sp. z o.o., 
ul. H. Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno lub elektronicznie na e-mail: etio4@o2.pl 
 
1. Przewidywany termin realizacji  
 
VIII-IX 2016 r. 
 
2. Przedmiot rozeznania 
 
Przedmiotem rozeznania jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do obiektu 
przeznaczonego na dzienny dom opieki medycznej, mieszczący się w budynku położonym 
w Klonowcu Starym 47, 99-306 Łanięta tj.: 
 
a) Sprzętu do masażu – stół do masażu 
 
Sprzęt ma umożliwiać realizację następujących zabiegów fizjoterapeutycznych:  
- masaż suchy – całkowity i częściowy;  
- masaż limfatyczny ręczny – leczniczy; 
 

 Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska 
(przynajmniej w zakresie: 60-92 cm), wykonany z profili stalowych malowanych 
proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych; wymiary 
min. dł. 203 cm, szerokość min. 70 cm; regulowany zagłówek sprężyną gazową w 
zakresie: -60° +45°; maksymalne obciążenie: 150 kg. 

 
 
b) Sprzętu do elektrolecznictwa 
 
Sprzęt ma umożliwiać realizację następujących zabiegów fizjoterapeutycznych:  
- galwanizacja;  
- jonoforeza;  
- elektrostymulacja;  
- tonoliza;  
- prądy diadynamiczne;  
- prądy interferencyjne;  
- prądy TENS;  
- prądy TRAEBERTA;  
- ultradźwięki miejscowe;  
- ultrafonoforeza; 
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W skład zestawu do elektroterapii mają wejść: 

 aparat do elektroterapii – posiadający dwa niezależne kanały elektroterapii 
z możliwością sprzężenia w celu wykonywania zabiegów czteroelektrodowych, z 
bazą wbudowanych programów zabiegowych pracujący. 

 stolik pod aparat 
 
W skład zestawu do terapii ultradźwiękowej mają wejść: 

 aparat do ultradźwięków – z bazą wbudowanych programów zabiegowych i zegarem 
zabiegowym 1-30 min. 

 głowica ultradźwiękowa 4 cm2/1 MHz 
 
c) Sprzętu do światłolecznictwa 
 
Sprzęt ma umożliwiać realizację następujących zabiegów fizjoterapeutycznych:  
- naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym –   
miejscowe;  
- laseroterapia – skaner;  
- laseroterapia punktowa; 
 
W skład zestawu mają wejść: 
 

 lampa do naświetleń światłem podczerwonym wraz ze statywem z podstawą jezdną i 
hamulcem, wyposażona w elektroniczny sterownik czasowy, z regulacją jasności 
świecenia, wyświetlaczem czas/jasność, zegarem zabiegowym oraz wymuszonym 
chłodzeniem tubusa, posiadająca 4 sekwencje zabiegowe z wyposażeniem 
standardowym: 
 

- promiennik 375 W – 1 szt. 

- filtr czerwony – 1 szt. 

- filtr niebieski – 1 szt. 

- okulary ochronne dla pacjenta – 1 szt. 

- okulary ochronne dla terapeuty – 1 szt. 

- siatka zabezpieczająca, 

- instrukcja obsługi,  

- karta gwarancyjna. 

 

 aparat do laseroterapii współpracujący z sondami punktowymi światła czerwonego 
i podczerwonego oraz z aplikatorem punktowym  IR 808 nm/400 mW współpracujący 
z aplikatorem skanującym 
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d) Sprzętu do leczenia polem magnetycznym  
 
Sprzęt ma umożliwiać realizację następujących zabiegów fizjoterapeutycznych:  
- impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;  
 
W skład zestawu mają wejść: 

 aparat do leczenia polem magnetycznym – dwukanałowy, z możliwością pracy na 
dwóch aplikatorach jednocześnie z zastosowaniem różnych parametrów 
zabiegowych 

 aplikator szpulowy pola magnetycznego o średnicy 60cm,  

 aplikator szpulowy pola magnetycznego o średnicy 35cm 

 leżanka do magnetoterapii do aplikatora 60cm 

 półka pod aparat mocowana do leżanki 
 

 
e) Sprzętu do kinezyterapii 
 
Sprzęt ma umożliwiać realizację następujących zabiegów fizjoterapeutycznych:  
- indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czynno-
bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-
mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje);  
- ćwiczenia wspomagane;  
- ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem;  
- ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem;  
- ćwiczenia izometryczne;  
- nauka czynności lokomocji; 
- inne formy usprawniania (kinezyterapia); 
- ćwiczenia grupowe ogólno usprawniające; 
 
W skład zestawu mają wejść: 

 UGUL – kabina do ćwiczeń i zawieszeń 

 Osprzęt do UGUL  
Wymagane wyposażenie w osprzęcie: 
 

Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu – 120cm 6 szt. 

Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu – 160cm 4 szt. 

Linka z bloczkami  do ćw. z obciążeniem – 350cm 2 szt. 

Linka do ćw. samowspomaganych dł. 225cm 1 szt. 

Podwieszka kolanowa 8x57cm 2 szt. 

Podwieszka ramienna 10x42cm 2 szt. 

Podwieszka udowa 14x52cm 2 szt. 

Podwieszka pod miednicę 21x73cm 1 szt. 

Podwieszka klatki piersiowej 22x67/35x8cm 1 szt. 

Podwieszka pod głowę 15x54cm 1 szt. 

Podwieszka stóp 75x610 mm 2 szt. 

Podwieszka dwustawowa ze skóry 130x4cm 4 szt. 

Pas do wyciągu za miednicę 115x15cm 1 szt. 
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Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 172x12,5cm 1 szt. 

Pętla Glissona z orczykiem 1 szt. 

Mankiet nadgarstkowo-kostkowy 80x450 mm 1 szt. 

Mankiet udowy 130x770 mm 1 szt. 

Kamaszek skórzany 135x170 mm 1 szt. 

Ciężarek miękki 0,5 kg 1 szt. 

Ciężarek miękki 1,0 kg 1 szt. 

Ciężarek miękki 1,5 kg 1 szt. 

Ciężarek miękki 2,0 kg 1 szt. 

Ciężarek miękki 2,5 kg 1 szt. 

Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. 

Ciężarek miękki 4,0 kg 1 szt. 

Esik metalowy 30 szt. 

Uchwyt metalowy na linkę 2 szt. 

 
 
 

 Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem - wyposażona w zestaw przyrządów do 
ćwiczeń umocowanych na blacie z możliwością regulacji wysokości oraz w obciążniki 
miękkie ze skóry min. 5 x 25 dkg. Obciążniki mocowane do linek za pomocą esików. 

 Drabinka gimnastyczna; Wymiary: 250x90cm z okuciami. 

 Rotor do ćwiczeń kończyn górnych – przystosowany do montażu na ścianie kabiny 
UGUL. 

 Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych - wyposażony w chwytak o regulowanej długości 
umożliwiający mocowanie do dowolnego elementu pionowego lub poziomego (krata, 
noga, poprzeczka przy krześle lub fotelu, słupek etc.). 

 Materac trzyczęściowy składany; wymiary 195x100x5. 

 Kozetka lekarska z profili stalowych 

 Piłki rehabilitacyjne  o średnicy 55 i 65 cm – po 1 szt. każdej. 
 

 

3. Kryteria oceny ofert 

Maksymalna ilość punktów zdobyta przez ofertę wynosi 100 punktów 
Zamawiający dokona oceny na podstawie następujących kryteriów: 
1)   łączna cena całości usługi – waga 90 punktów 
 
Punktacja obliczana będzie wg wzoru: 
 
 
 
    najniższa cena spośród złożonych ofert 
liczba punktów (cena) =-------------------------------------------------------------------- x 90 
     cena badanej oferty 
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2) okres gwarancji – waga 10 punktów 
 
Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeśli Oferent poda okres gwarancji w latach 
Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy 
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi  12 miesięcy. 
W przypadku podania przez Oferenta krótszego niż wymagany okres gwarancji lub nie 
podanie gwarancji oferta Oferenta zostanie odrzucona jako niezgodna w wymogami 
rozeznania. 
Maksymalny okres gwarancji uwzględniony przez Zamawiającego do oceny ofert wynosi 24 
miesięcy. Jeżeli Oferent zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesięcy do oceny ofert 
zostanie przyjęty okres 24 miesięcy. Oferent, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (24 
miesięcy) otrzyma maksymalną możliwą do zdobycia ilość punktów tj. 10 pkt. 
 
Punktacja obliczana będzie wg wzoru: 
 
     okres gwarancji w złożonej ofercie 
liczba punktów (gwarancja) =------------------------------------------------ x 10 
               24 miesiące 
 
4. Adres zamawiającego: 
 
„DERMEX” Sp. z o.o. 
ul. H. Sienkiewicza 16 
99-300 Kutno 
 
5. Miejsce i termin złożenia wstępnej oferty 
 
Oferty należy przesłać w terminie do 4 sierpnia 2016 r. osobiście lub pocztą na adres 
Zamawiającego tj. „DERMEX” Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno lub 
elektronicznie na e-mail: etio4@o2.pl 
 
6. Inne 
Informacje dodatkowe: 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ofert. 
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 
zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów 
Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania DERMEX Sp. z o.o. do 
przyjęcia którejkolwiek z ofert. DERMEX Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 
zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 
7. Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po 
wykonaniu usługi. 
8. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w : 
Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679). 
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9. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu 
powystawowego. 
10. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych 
zakupów. 
 


