
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na sprzęt do fizjoterapii : 

MIXING 2 z linii EVO urządzenie do terapii 
ultradźwiękami i elektroterapii. Zestaw 
zawiera wyposażenie (taśmy, elektrody, 
przewody). 

Głowica do MIXING 2 EVO 1MHz 5 cm2 

LUMINA V5.0 - Lampa sollux statywowa 

MG WAVE Z linii EVO (zestaw) aparat do 
terapii polem magnetycznym z 
aplikatorami płaskimi 15 cm + aplikator 
szpulowy 300 mm + aplikator szpulowy 
610 mm + leżanka 

FROOZER urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 30 litrów 

Wózek na zbiornik do Froozera 

HiTop 2Touch dwukanałowy aparat do 
terapii energotonowej 

Stolik pod HiTop Touch z wysięgnikiem na 
kable i elektrody 

Kriokomora Arctica Classic (1-2 osobowa) 

BERYL II - Stół rehabilitacyjny z 
elektryczną regulacją wysokości Zawiera doposażenie: BERYL II (ZAŚLEPKA) 

Brama FINNLO MAXIMUM AUTARK 10.0 
(gwarancja full commercial) 

Bieżnia FINNLO MAXIMUM TR 8000 
(gwarancja full commercial) 

Hantle systemowe ze stojakiem FINNLO 
SMART LOCK 20 kg 

D2 Drabinka gimnastyczna 220x90 cm 
(skręcona) 

Ławka dwustronnie regulowana mp l202 
Marbo (gwarancja full commercial) 

AGAT II - Stół rehabilitacyjny prosty 

Rower treningowy FINNLO MAXIMUM UB 
8000 (gwarancja full commercial) 

Zestaw EVO LASER EASY 1064 - laser 
wysokoenergetyczny 8 Wat z systemem 
skanującym 

LEVITAS PRO 1 zestaw - urządzenie do 
ćwiczeń w podwieszeniu wersja 
wolnostojąca 

Pulsoksymetr - iHealth Air 

Ciśnieniomierz elektroniczny TMA-1000 + 
Zasilacz 

Aparat do EKG AsCARD Green v.06.101 

Taśma rehabilitacyjna MSD-Band 22,5 
metra, czerwona (opór średni) 

Taśma rehabilitacyjna MSD-Band 22,5 
metra, żółty (opór słaby) 

Taśma rehabilitacyjna MSD-Band 22,5 
metra, zielona (opór mocny) 

Mata gimnastyczna Thera Band 
190x100x1,5 cm z otworami 

JOWISZ - Stolik do fizykoterapii 



Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, m.in warunki gwarancji, 

warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji. 

Oferta powinna sporządzona być na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 

posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną na adres: 

dyrektor@dompoloniiostroda.pl  

Termin składania ofert upływa 19.08.2021r 

Wzór najkorzystniejszej  oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cenę                            60% 

2. Serwis i Gwarancja   20% 

3. Montaż                       20% 

Proszę załączyć do oferty informację czy dane urządzenie  wymaga niestandardowej mocy 

energetycznej oraz informację, że jest możliwy odbiór sprzętu z w/w listy na podstawie  protokołu 

odbioru. 

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do przeprowadzenia postępowania: 

Elwira Sobolewska 

Adres e-mail : dyrektor@dompoloniiostroda.pl 

Tel. + 48 532 520 523 
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