
Strona 1 z 136  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 
UNIWERSYTET  KAZIMIERZA  WIELKIEGO 

W  BYDGOSZCZY 
 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 
NIP 554 264 75 68  REGON 340057695 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. ) na: 

 
Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury 

Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Znak  postępowania: BZP 31/2012 

 
CPV: 37441100-2, 37442300-8 , 38540000-2, 37441000- 1 , 33151000- 5, 34420000- 8  
37422100-3, 37422200-4 , 37421000-5, 37452210-6,  37442200-8,  37442400-8   

 
Projekt „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego” nr RPKP.03.01.00-04-004/09 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej. 
Umowa o dofinansowanie nr WPW.I.3043-3-3-229/2010 zawarta 27.04.2010 r. 
pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Województwem Kujawsko-Pomorskim 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Aneks nr 1 z dnia 27.05.2011 
Aneks nr 2 z dnia 22.09.2011 
 

Bydgoszcz, lipiec 2012 

 
 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Dane Zamawiającego  

1.1.1. Zamawiającym jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 
Tel. 052 34-19-135 
fax. 052 34-19-213 
http:/ www.ukw.edu.pl 
e-mail : wojtek@ukw.edu.pl 
NIP 5542647568, REGON 340057695 

1.1.2. Oznaczenie  postępowania BZP 31/2012 

W kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie.  

1.2. Podstawa prawna  

1.2.1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Zamawiającym, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej „PZP”, zaprasza do wzięcia udziału w 
przetargu nieograniczonym na: Dostawę wyposażenia specjalistycznego dla Centrum 
Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

1.2.2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

1.3. Słownik  

Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące 
znaczenie: 

1.3.1. Zamawiający – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  

1.3.2. Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

1.3.3. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

1.3.4. Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 
został opisany w Części II SIWZ, w załączonej do SIWZ  oraz na warunkach wzoru umowy, 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

1.3.5. Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę 
na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 

1.3.6. Przedmiotem zamówienia jest – Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla 
Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
określonego z załączniku nr 5 do SIWZ.  
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Przedmiot zamówienia obejmuje składanie ofert częściowych na 17 zadań, z 
zastrzeżeniem, że oferta na każde zadanie powinna spełniać szczegółowe 
wymagania określone w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

1.4. Wyłączenia i zakazy  

1.4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1.4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

ZADANIE 1 – DOSTAWA BIEŹNI RUCHOMEJ, 
 
ZADANIE 2 – DOSTAWA ZESTAWU TRENINGO- DIAGNOSTYCZNEGO DO OCENY I 
TRENINGU DYNAMICZNEGO MIĘŚNI Z OSPRZĘTEM WSPOMAGAJĄCYM, 

ZADANIE 3 – DOSTAWA ERGOMETRU WIOŚLARSKIEGO, 

ZADANIE 4 – DOSTAWA SYSTEMU DO KOMPLEKSOWEJ OCENY ZDOLNOŚCI 
MOTORYCZNYCH I TRENINGU MOTORYCZNEGO, 

ZADANIE 5 – DOSTAWA ZESTAWU DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH UKŁADU ODDYCHANIA 
I KRĄŻENIA Z OSPRZĘTEM, 

ZADANIE 6 – DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OCENY POSTAWY CIAŁA I 
KOŃCZYN DOLNYCH, 

ZADANIE 7 – DOSTAWA PLATFORM  WIBRACYJNYCH, 

ZADANIE 8 – DOSTAWA REJESTRATORA AKTYWNOSCI RUCHOWEJ WRAZ Z 
CZYTNIKIEM ORAZ OPROGRAMOWANIEM, 

ZADANIE 9 - DOSTAWA SAUNY DWUDZIELNEJ 

ZADANIE 10 – DOSTAWA PRZYRZĄDÓW GIMNASTYCZNYCH, 

ZADANIE 11 – DOSTAWA KOSZY NAJAZDOWYCH, 

ZADANIE 12 - DOSTAWA MATERACY GIMNASTYCZNYCH, 

ZADANIE 13 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 1, 

ZADANIE 14 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 2, 

ZADANIE 15 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 3, 

ZADANIE 16 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 4, 

ZADANIE 17 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI TRENINGU RUCHOWEGO NR 5 

         
1.4.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.  

1.4.4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania  aukcji elektronicznej . 

1.4.5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt  7 PZP.  
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1.4.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

1.4.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

1.4.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

1.5. Zmiana treści SIWZ  

1.5.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana 
może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku 
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie :  

a. przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz  

b. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.ukw.edu.pl – zakładka 
zamówienia publiczne.  

1.5.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

1.5.3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ nie później 
niż na 6 dni przed terminem składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ 
bez rozpoznania jeżeli wniosek wpłynie po terminie, o którym mowa w pkt. 1.5.3 zdanie 
pierwsze lub gdy dotyczy udzielonych wyjaśnień.  

1.6.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

1.6.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze 
lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej  
w dyrektywie i zamieści jego treść na stronie internetowej Zamawiającego 
www.ukw.edu.pl – zakładka zamówienia publiczne.  

1.6. Dostępność SIWZ  

1.6.1. SIWZ jest dostępna od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej do dnia składania ofert. 

1.6.2. SIWZ jest udostępniona do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej 
Zamawiającego www.ukw.edu.pl – zakładka zamówienia publiczne. 

1.6.3. Pisemne egzemplarze SIWZ dostępne będą w siedzibie Zamawiającego, w Biurze ds. 
zamówień publicznych w godzinach 8.00 –14.00 od poniedziałku do piątku lub przesyłane 
na pisemny wniosek zainteresowanego fax  052/34-19 -213 ).   

1.8.  Udostępnienie dokumentacji z postępowania i tajemnica przedsiębiorstwa  
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1.8.1  Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

1.8.2.  Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do 
protokołu Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy, po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępniane 
będą od chwili ich otwarcia. 

1.8.3.  Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

1.8.4.  Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie 
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

1.8.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy 
będzie z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, 
w jaki mogą być one udostępnione. 

1.8.6.  Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym przez wnioskodawcę 
sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, 
koszty te pokryje wnioskodawca. 

1.8.7.  Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

1.8.8. W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie 
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.)”. 

1.8.9.  W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów PZP lub odrębnych 
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 
 
 

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1. Opis przedmiotu zamówienia  

2.1.1. Informacje ogólne:  

Źródło finansowania: 



Strona 9 z 136  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Projekt „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego” nr RPKP.03.01.00-04-004/09 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej. 
 
Umowa o dofinansowanie nr WPW.I.3043-3-3-229/2010 zawarta 27.04.2010 r. 
pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Województwem Kujawsko-Pomorskim 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Aneks nr 1 z dnia 27.05.2011 
Aneks nr 2 z dnia 22.09.2011 
 
2.1.2 Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla 
Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
określonego z załączniku nr 5 do SIWZ.   

Miejsce dostawy: ul. Sportowa 2 w Bydgoszczy. 

Przedmiot zamówienia obejmuje składanie ofert częściowych na 17 zadań, z 
zastrzeżeniem, że oferta na każde zadanie powinna spełniać szczegółowe 
wymagania określone w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

Poniżej wykaz zadań: 
ZADANIE 1 – DOSTAWA BIEŻNI RUCHOMEJ: 
 – profesjonalna bieżnia treningowa fitness Cosmed T170DE Sport Med (lub 
równoważna)  do oceny motorycznej szt.1 
 
ZADANIE 2 – DOSTAWA ZESTAWU TRENINGO- DIAGNOSTYCZNEGO DO OCENY I 
TRENINGU DYNAMICZNEGO MIĘŚNI Z OSPRZĘTEM WSPOMAGAJĄCYM: 

- urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni np. Biodex System 4 PRO (lub 
równoważny) – szt. 1 
- urządzenie do rejestracji EMG wraz z oprogramowaniem np.: elektromiograf EMG 
TeleMyo System 2400T G2 16CH MR XP Master Edition (lub równoważny)  – 1 zestaw  
- szybka kamera do analizy ruchu – szt. 1 
- urządzenie treningowo – pomiarowe –zestaw do oceny ręki typu 5030KIT (lub 
równoważny)  – 1 zestaw 
- ergometr treningowy z oporem magnetycznym typu Kaiser M3 (lub równoważny)   
– szt. 1 
- atlas do ćwiczeń typu Kettler Kinetic F7 7717-000 (lub równoważny) szt. 1 
 
ZADANIE 3 – DOSTAWA ERGOMETRU WIOŚLARSKIEGO 
- ergometr wioślarski typu Concept 2 Indoor Rower Model E (lub równoważny)  – szt. 
2 
 
ZADANIE 4 – DOSTAWA SYSTEMU DO KOMPLEKSOWEJ OCENY ZDOLNOŚCI 
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MOTORYCZNYCH I TRENINGU MOTORYCZNEGO: 
-  system do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i koordynacyjnych oraz 
treningu motorycznego z możliwością rejestracji i analizy danych z testów i ćwiczeń. 
System typu SmartSpeed i SmartJump (lub równoważny)  – zestaw 1 
 
ZADANIE 5 – DOSTAWA ZESTAWU DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH UKŁADU ODDYCHANIA 
I KRĄŻENIA Z OSPRZĘTEM: 
- stacjonarny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia np.: 
QUARK CPET   (lub równoważny) – 1 zestaw 
 

ZADANIE 6 – DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OCENY POSTAWY CIAŁA I 
KOŃCZYN DOLNYCH: 
- system komputerowej oceny ciała i kończyn dolnych np.: System MORA 4 Generacji 
z Podoskopem 3D (lub równoważny)   do oceny postawy ciała, stóp, koślawości i 
szprotowatości metodą fotogrametryczną Moire’a ( lub równoważny) – 1 zestaw 
 
ZADANIE 7 – DOSTAWA PLATFORM  WIBRACYJNYCH: 
- platformy wibracyjne typu One Fitness Vibra Space (lub równoważne) – szt.  8 
- platforma balansowa  typu Sigma (lub równoważna) – zestaw 1 
- platforma do treningu koordynacji – stabilometryczna typu Alfa ( lub równoważna) 
zestaw - 1 
 
ZADANIE 8 – DOSTAWA REJESTRATORA AKTYWNOSCI RUCHOWEJ WRAZ Z 
CZYTNIKIEM ORAZ OPROGRAMOWANIEM: 
- zestaw do rejestracji aktywności ruchowej i pomiaru natężenia światła typu 
Actiwatch (AW2) (lub równoważny) - 1 zestaw 
 
ZADANIE 9 - DOSTAWA SAUNY DWUDZIELNEJ: 
- sauna dwudzielna typu combi – infrared  (lub równoważna) -  2 komplety 
 

 
ZADANIE 10 – DOSTAWA PRZYRZĄDÓW GIMNASTYCZNYCH: 
- drążek gimnastyczny, wyczynowy „Munich” (lub równoważny) posiadający 
certyfikat FIG – szt.1 
- poręcze równoległe wyczynowe „Pallas” (lub równoważne), posiadające certyfikat 
FIG  (lub równoważne) szt. 1 
- poręcze asymetryczne, wyczynowe „Mexico” (lub równoważne) posiadające 
certyfikat FIG – szt. 1 
- równoważnia wyczynowa „Lausanne” (lub równoważna) posiadające certyfikat FIG, 
szt. 1 
-  obicie ramy dla równoważni wyczynowej „Lausanne: - 2 komplety 
- materac asekuracyjny Beijing Blue (lub równoważny)  – szt. 1 
- rama wyczynowa do kółek gimnastycznych „Atlas” (lub równoważna), posiadające 
certyfikat FIG – szt. 1 
- mata gimnastyczna rolowana – szt. 2, 
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- kotwa podłogowa do trwałego mocowania sprzętu gimnastycznego – szt. 12. 
 
ZADANIE 11 – DOSTAWA KOSZY NAJAZDOWYCH: 
-  kosze najazdowe np.: Hydroplay Official (lub równoważne) – szt. 2  
 

ZADANIE 12 - DOSTAWA MATERACY GIMNASTYCZNYCH: 
- materac gimnastyczny grubości 5 cm – szt. 10 
- materac gimnastyczny grubości 5 cm – szt. 20 
- materac gimnastyczny grubości 10 cm – szt. 10 
 
 
ZADANIE 13 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 1 
- maszyna dwufunkcyjna  - mmkl. piersiowej + mm. pleców  - rozpiętki – szt. 1 
- maszyna dwufunkcyjna  - mm najszerszy grzbietu  - wyciąg górny i dolny – szt. 1 
- maszyna jednofunkcyjna    - mm. obręczy barkowej – wyciskanie siedząc –szt. 1 
- urządzenie  dwufunkcyjne  - mm. skośne brzucha  - twister siedząc i stojąc – szt. 1 
- maszyna dwufunkcyjna  - mm przywodziciele i odwodziciele ud – siedząc – szt. 1 
- maszyna dwufunkcyjna  - mm brzucha  i pleców – siedząc – szt. 1 
- urządzenie  „jeździec” mm.  obręczy barkowej + mm.brzucha – szt. 1 
- ławka uniwersalna  - z regulacja kąta  oparcia i siedziska – szt. 1 
  

ZADANIE 14 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 2: 
- sztangielka chromowana 1 kg – szt. 2 
- sztangielka chromowana 2 kg – szt. 2 
- sztangielka chromowana 2,5  kg – szt. 4 
- stojak na sztangielki – szt. 1. 
- maszyna wielofunkcyjna – wyciąg brama – szt. 1 
-  maszyna dwufunkcyjna – na wolny ciężar – hak maszyna – przysiad + wypychanie – 
szt. 1 
- maszyna na wolny ciężar – do ćwiczeń mm. najszerszych grzbietu  - martwy ciąg –
szt. 1 
- maszyna Smitha  (lub równoważne)  - sztanga na prowadnicach – szt. 1  
 

ZADANIE 15 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 3: 
- sztangielka chromowana 3 kg – szt. 4 
- sztangielka chromowana 4 kg – szt. 2 
- sztangielka chromowana 5 kg – szt. 2 
- sztanga profesjonalna kompletna – szt. 1 
- sztanga profesjonalna kompletna – szt. 1 
- ławka płaska do wyciskania szerokiej ze stojakami – szt. 1 
- ławka skos - góra do wyciskania szerokiej ze stojakami – szt. 1 
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- ławka do ćwiczeń mm. prostowników grzbietu – szt. 1 
- ławka uniwersalna – szt. 1 
 
ZADANIE 16 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 4: 
- sztangielka chromowana 6 kg – szt. 2 
- sztangielka chromowana 7 kg – szt. 2 
- sztanga francuska profi/łamana  – szt. 1 
- ławka do ćwiczeń bicepsów  - modlitewnik z regulacją wysokości stojaków – szt. 1 
- poręcz  - mm. brzucha oraz triceps +  podciąganie (chwyt wąski i szeroki) – szt. 1 
- stojaki profesjonalne  wysokie pod sztangę- szt. 1 

ZADANIE 17 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI TRENINGU RUCHOWEGO NR 5: 
- ergometr treningowy  z oporem magnetycznym np. Keiser M3 (lub równoważny)  – 
szt. 10 
- zestaw nagłaśniający do salki treningu ruchowego oraz imprez zewnętrznych np.: 
Yamaha Stagepas 500  (lub równoważny) – 1 zestaw, 
- przyrządy do pomiarów: cyrkiel kabłąkowy Martina (lub równoważny), cyrkiel 
kabłąkowy Collyera (lub równoważne),  fałdomierz metalowy – 1 zestaw,  
- bieżnia półprofesjonalna z amortyzatorami np.: Vision Fitness T9250 Deluxe (lub 
równoważne)  – 2 szt. 
- eliptyczny ergometr treningowy ( Crosstrainer M5) (lub równoważny)    z oporem 
magnetycznym szt. 2 
- ergometr wioślarski np.: Concept 2 model D (lub równoważny)   – szt. 2 
- mata do ćwiczeń – szt. 18 
 
Szczegółowy opis powyższych pozycji zawiera załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY 
 
2.3 Dane techniczne podanych poszczególnie urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie 
muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, że zaproponowanie urządzeń o 
mniejszych parametrach technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakże 
istnieje możliwość zaproponowania urządzeń o równoważnych parametrach 
technicznych, nie gorszych niż wskazane powyżej lub lepszych. 
 
 2.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, 

który posiada minimalne parametry techniczne i programowe zgodne ze 
wskazanymi w kolumnie „3” formularza cenowego. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego 
urządzenia , zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy obowiązany jest wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy (urządzenia wymienione w załączniku nr 2 do siwz) spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca może załączyć 
do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego  urządzenia, aprobaty 
techniczne, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego  urządzenia. 

 
2.9. Dokumenty przedstawione przez Zamawiającego: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:  
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2.9.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 5 do SIWZ - formularz 
cenowy. 

2.9.3 wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ,  

 

2.10. Kody i nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

2.10.1. Główny przedmiot:  

37442300-8 Maszyny do ćwiczenia dolnej i górnej części ciała 
37441100-2 Bieżnie mechaniczne 
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 
37441000-1 Sprzęt do ćwiczeń aerobiku 
33151000- 5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 
34420000- 8 Sprzęt gimnastyczny 
37422100-3 Drążki gimnastyczne 
37422200-4 Belki gimnastyczne 
37421000-5 Maty gimnastyczne 
37452210-6 Kompletne systemy do gry w koszykówkę 
37442200-8 Sztangi 
37442400-8  Ławeczki lub stojaki z ciężarkami 
 
 

CZĘŚĆ III.  ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW 
3.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z 
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP ( część IV SIWZ ) 
oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP ( część V SIWZ ).  
3.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 3.1, na podstawie oświadczeń i dokumentów, w oparciu o informacje zawarte 
w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. 
3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie art. 23 PZP, tudzież Wykonawców występujących w 
postępowaniu jako spółka cywilna – żaden z podmiotów występujących w ramach tych 
podmiotów ( osób fizycznych w przypadku spółki cywilnej ) nie może podlegać 
wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, 
natomiast warunki określone w Części V, muszą spełniać łącznie.  
3.4. Zamawiający wykluczy także Wykonawców z powodów wskazanych w art. 24 ust. 2 
PZP. 
 

CZĘŚĆ IV. WARUNKI DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z 
POSTĘPOWANIA  

( art. 24 ust. 1 PZP )  

4.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.  
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W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

 
TABELA NR 1 

lp Żądany dokument Aktualność dokumentu  

I II III 
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

stanowiące zał. nr 2 do SIWZ. 
- złożone najpóźniej w 
terminie wyznaczonym na 
dzień składania ofert 

2.  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  
b). oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP - 
w stosunku do osób fizycznych. 
 

wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
- złożone najpóźniej w 
terminie wyznaczonym na 
dzień składania ofert   

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu . 

Wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organ. 

Wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert . 
 

5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP. 

Wystawiona nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert . 
 

6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 PZP.  

Wystawiona nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert . 
 

4.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę  na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5- 8 PZP, mają miejsce zamieszkania 
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że 
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
4.3. Wykonawca zagraniczny  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt. 4.1 TABELA Nr 1 lp. 2-6 
SIWZ składa następujące dokumenty:  

TABELA NR 2  
I. 
lp 

 Żądany dokument Sposób przedstawienia 
żądanego dokumentu 
przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania 
poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
  

Sposób 
przedstawienia 
żądanego dokumentu 
jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby 
lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie 
wydaje się 
dokumentów z 
kolumny III  

I II III IV 
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1.  aktualny odpis z 
właściwego rejestru, jeżeli 
odrębne przepisy 
wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy 
PZP,  
b). oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych - w stosunku 
do osób fizycznych. 
 
 
 
 
 
 

2. aktualne zaświadczenie 
właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji 
właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed 
upływem terminu 
składania ofert. 
 

 
1. Składa dokument lub 
dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, 
 
Dokument/-y powinien/-
nny być wystawiony/-e nie 
wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu 
składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) nie zalega z uiszczaniem 
podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 
 
 

1. Składa dokument 
zawierający 
oświadczenie złożone 
przed :  
- notariuszem,  
- właściwym organem 
sądowym, 
administracyjnym albo  
- organem samorządu 
zawodowego lub 
gospodarczego - 
odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym 
Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce 
zamieszkania - 
potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego 
likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
 
Dokument/-y 
powinien/-nny być 
wystawiony/-e nie 
wcześniej niż 6 
miesięcy przed 
upływem terminu 
składania ofert. 
 
 
b) nie zalega z 
uiszczaniem podatków, 
opłat, składek na 
ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał 
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3. aktualne zaświadczenie 
właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego 
potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji 
właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed 
upływem terminu 
składania ofert . 
 
 
 

4. aktualna informacja z 
Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie 
określonym wart. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy wystawiona 
nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
Dokument/-y powinien/-
nny być wystawiony/-e nie 
wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu 
składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) nie orzeczono wobec 
niego zakazu ubiegania się o 
zamówienie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument/-y powinien/-
nny być wystawiony/-e nie 
wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji 
właściwego organu, 
Dokument/-y 
powinien/-nny być 
wystawiony/-e nie 
wcześniej niż 3 
miesiace przed 
upływem terminu 
składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) nie orzeczono wobec 
niego zakazu ubiegania 
się o zamówienie. 
 
Dokument powinien 
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5. aktualna informacja 
Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu 
składania ofert . 

składa zaświadczenie 
właściwego organu 
sądowego lub 
administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4—8 PZP. 
 
 Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania 
ofert. 
 

być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 
miesięcy przed 
upływem terminu 
składania ofert. 
 
składa oświadczenie w 
zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 
ustawy PZP. 
 
Dokument powinien być 
wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu 
składania ofert. 

CZĘŚĆ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI I 

DOKUMENTAMI JE POTWIERDZAJĄCYMI 

( art. 22 ust. 1 PZP )  

5.1. Warunki udziału w postępowaniu :  

Zgodnie z art. 22 ust 1 PZP, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki dotyczące : 
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
5.1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków ( Kolumna III ) oraz 
wykaz oświadczeń i dokumentów składanych w celu wykazania spełnienia 
przez Wykonawcę warunków, zgodnie z opisem sposobu oceny ich spełniania ( 
Kolumna IV).  

 TABELA NR 3 
L
p.  

Warunek 
udziału w 
postępowaniu  

 Opis sposobu oceny spełniania 
warunków udziału w 
postępowaniu  

Oświadczenia oraz 
dokumenty w celu 
wykazania spełniania 
przez Wykonawcę 
warunków, zgodnie z 
opisem sposobu oceny 
ich spełniania   

I II III IV 
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1. Warunek 
posiadania 
uprawnień do 
wykonywania 
określonej 
działalności lub 
czynności, jeśli 
przepisy prawa 
nakładają 
obowiązek ich 
posiadania 
 

Brak opisu  Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 
3. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warunek 
posiadania 
wiedzy i 
doświadczenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poprzez wykazanie, że :  
Wykonał należycie w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, minimum 1,  
jednorazową  dostawę: 
 
a) dla zadania 1  - bieżni ruchomej ( 
lub tożsamego urządzenia) o 
wartości minimum 50.000,00 zł 
brutto 
b) dla zadania 2 – zestawu 
treningowo diagnostycznego do 
oceny i treningu dynamicznego 
mięsni z osprzętem wspomagającym 
(lub tożsamego urządzenia)  
o wartości minimum 230.000,00  
zł. brutto. 
c) dla zadania 3 – ergometru 
wioślarskiego ( lub tożsamego 
urządzenia) o wartości minimum 
6.500,00 zł brutto. 
d) dla zadania 4 – systemu do 
kompleksowej oceny zdolności 

1. wykaz dostaw w 
zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania 
warunku wiedzy i 
doświadczenia, 
wykonanych w okresie 
ostatnich trzech  lat przed 
upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - 
w tym okresie, z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania - wg 
wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ 
oraz  
2. dokumenty 
potwierdzające, że 
dostawy zostały 
wykonane należycie 
 
 
 



Strona 20 z 136  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 
 
 

 
 
 

motorycznych i treningu 
motorycznego (lub tożsamego 
urządzenia) o wartości minimum 
30.000,00 zł. brutto, 
e) dla zadania 5 –zestawu do badań 
wysiłkowych układu oddychania i 
krążenia (lub tożsamego 
urządzenia) o wartości minimum 
65.000,00 zł. brutto. 
f) dla zadania 6 – systemu 
komputerowej ocen ciała i kończyn 
dolnych (lub tożsamego urządzenia) 
o wartości minimum 33.000,00 zł. 
brutto 
g) dla zadania 7 –  platform (lub 
tożsamych urządzeń) o wartości 
minimum 27.000,00 zł brutto, 
h) dla zadania 8 –  rejestratora 
aktywności ruchowej wraz z 
czytnikiem oraz oprogramowaniem 
(lub tożsamego urządzenia) o 
wartości minimum 7.500,00 zł 
brutto. 
i) dla zadania 9 – sauny dwudzielnej 
(lub tożsamego urządzenia) o 
wartości minimum 22.000,00 zł 
brutto, 
j) dla zadania 10 – przyrządów 
gimnastycznych (lub tożsamych 
przyrządów) o wartości minimum 
42.000,00 zł brutto. 
k) dla zadania 11 – koszy 
najazdowych (lub tożsamych 
urządzeń) o wartości minimum 
40.000,00 zł brutto, 
l) dla zadania 12 – materacy 
gimnastycznych (lub tożsamego 
wyposażenia) o wartości minimum 
8.000,00 zł brutto 
ł) dla zadania 13 – wyposażenia sali 
do ćwiczeń siłowych ( lub 
tożsamego wyposażenia zgodnego z 
zadaniem ) o wartości minimum 
20.000,00 zł brutto, 
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 m)  dla zadania 14 – wyposażenia 
sali do ćwiczeń siłowych ( lub 
tożsamego wyposażenia zgodnego z 
zadaniem ) o wartości minimum 
12.000,00 zł brutto, 
n) dla zadania 15 – wyposażenia sali 
do ćwiczeń siłowych ( lub 
tożsamego wyposażenia zgodnego z 
zadaniem ) o wartości minimum 
3.500,00 zł brutto, 
o) dla zadania 16 – wyposażenia sali 
do ćwiczeń siłowych ( lub 
tożsamego wyposażenia zgodnego z 
zadaniem ) o wartości minimum 
3.000,00 zł brutto, 
p) dla zadania 17 – wyposażenia sali 
do treningu ruchowego ( lub 
tożsamego wyposażenia zgodnego z 
zadaniem ) o wartości minimum 
43.000,00 zł brutto, 
 
  oddanych do użytkowania przed 
upływem terminu składania 
ofert. 
 

 

 
5.3. Objaśnienia treści TABELI Nr 3. 

5.3.1. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 5.1.1 – 5.1.4 
( Część V SIWZ ), których opis sposobu oceny spełniania zawarty  został w TABELI Nr 3 
kolumna nr III, jeżeli Wykonawca potwierdzi ich spełnianie oświadczeniami i 
dokumentami wymienionymi w kolumnie IV Tabeli nr 3. 

5.3.2. W przypadku wskazania przez Wykonawców kwot, wartości itp. w dokumentach 
i oświadczeniach składanych w postępowaniu w celu wykazania nie podlegania 
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
PZP ( część IV SIWZ ) oraz spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP 
( część V SIWZ) – w innych walutach niż złoty ( PLN) , do ich przeliczenia na złoty, 
Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o przedmiotowym 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

5.4. Zasady dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w art. 22 ust. 1 PZP, z wykorzystaniem innych podmiotów ( art. 26 ust. 2 b PZP).  

5.4.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
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podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, mocą 
przepisu art. 26 ust. 2b PZP. 

5.4.2. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany załączyć do oferty :  

a. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument 
potwierdzający okoliczność opisaną w pkt. 5.4.1. 

b. dokumenty wymienione w Części IV SIWZ TABELA Nr 1 kolumna II – w przypadku 
gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, 
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 

5.5. Zasady dotyczące Grup Wykonawców, w tym Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP ( 
tzw. Konsorcjum) oraz spółki cywilne 

5.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
załączyć do oferty dokument wskazujący ustanowionego pełnomocnika ( Lidera ) 
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego ( tzw. pełnomocnictwo konsorcjalne ).  
5.5.2. Dokument wskazujący ustanowionego pełnomocnika ( Lidera ) musi być wystawiony 
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
5.5.3. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zobowiązani są złożyć Zamawiającemu umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego ( 

tzw. umowa konsorcjalna). Umowa nie może być zawarta na czas krótszy, niż okres 
realizacji umowy z Zamawiającym, włącznie z okresem rękojmi i gwarancji jakości 
oraz powinna zawierać w swej treści zobowiązanie do realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu 
zamówienia oraz określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy.  
5.5.4. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem (Liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 
dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie 
tylko dane pełnomocnika (Lidera). 
5.5.5. Wspólna oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania:  
a. oferta winna być sporządzona zgodnie z SIWZ,  
b. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej : 
i.  dokumenty, dotyczące własnego podmiotu ( przykładowo : odpis z właściwego 
rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego 
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naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu).  
ii. w przypadku gdy podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie 
odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest 
traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące 
ubezpieczeń, podatków i opłat, ów podmiot powinien złożyć niezależnie.  
iii.  dokumenty wspólne takie jak przykładowo - oferta cenowa, wykaz robót 
budowlanych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp., składa 
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną 
ofertę,  
iv.  kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających wspólną 
ofertę, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika 
konsorcjum).  

5.6. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy składający ofertę 
wspólną. Mają do nich odpowiednie zastosowanie zasady wymienione wyżej w pkt. 5.5.5. 

5.7. Zgodnie z art. 141 ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

CZĘŚĆ VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA JAKOŚCI  

ORAZ RĘKOJMIA ZA WADY  

6.1. Przedmiot zamówienia publicznego zostanie  wykonamy w terminie do 31.01.2013 
r. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostaw, ze względu na termin 
zakończenia budowy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. 

6.3. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości oraz rękojmi za 
wady : 24 miesiące od daty odbioru końcowego.  

CZĘŚĆ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

7.1.  Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia, informacje 
itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu (na numer 
wskazany w Części I punkcie 1.1. SIWZ) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail 
wskazany w Części I punkcie 1.1 SIWZ). Powyższe nie dotyczy oferty, która może być 
złożona jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem wymogów, określonych w Części XI 
SIWZ. 

7.2.  Jeśli dokumenty i informacje wymienione w pkt. 7.1 niniejszej części zostaną 
przekazane faksem lub drogą elektroniczną, należy potwierdzić fakt ich otrzymania tą 
samą drogą oraz pisemnie.  
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CZĘŚĆ VIII.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
8.1.1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
a.  Adam Szulc (ZADANIA 1-11 oraz 17) , nr tel. 052/ 32-36-727 godz. 8.00-15.00, 
b.  Krzysztof Kościański, (ZADANIA 12-16), nr tel. 052/341-92-82, godz. 8.00-15.00, 
w  sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
Wojciech Watkowski  e - mail  wojtek@ukw.edu.pl ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 
04, tel. 052- 34 19 135, fax 052 34-19-213, w godz. 08:00  –15:00. 

CZĘŚĆ IX.  WADIUM 

9.1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia 
wadium w wysokości :  
           1) dla części 1 – 900,00  zł. 

           2) dla części 2 –  4.500,00 zł 

           3) dla części 3 – 130,00 zł. 

           4) dla części 4 – 600,00 zł. 

           5) dla części 5 – 1300,00 zł. 

           6) dla części 6 – 600,00 zł. 

           7) dla części 7 – 850,00 zł. 

           8) dla części 8 – 150,00 zł. 

           9) dla części 9 – 450,00 zł. 

           10) dla części 10 – 800,00 zł. 

           11) dla części 11 – 800,00 zł. 

          12) dla części 12 – 160,00 zł. 

          13) dla części 13 – 400,00 zł. 

          14) dla części 14 – 250,00 zł. 

          15) dla części 15 – 75,00 zł. 

          16) dla części 16 – 65,00 zł. 

          17) dla części 17 - 850,00 zł       

9.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

9.3.1. pieniądzu, 
9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
9.3.3. gwarancjach bankowych, 
9.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 
9.4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt 9.3.2. – 9.3.5.) – oryginał 
dokumentu składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie w kasie 
Zamawiającego, budynek E, ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy w terminie do dnia 
20.08.2012r.   do godz. 10:00, a kopię dokumentu załącza do oferty.  

9.5.  Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Kredyt Bank SA Oddział Bydgoszcz nr 
92150013601213600186020000.  
W tytule wpłaty należy podać nr i nazwę postępowania, numer zadania  którego wpłata 
dotyczy w terminie do dnia 20.08.2012r.   do godz. 10:00 – a kopię dowodu wpłaty 
dołączyć do oferty.  
9.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
9.7. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem oraz ma zawierać następujące elementy :  
9.7.1. nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – wszystkich współwykonawców lub Lidera 
Konsorcjum, jeśli został upoważniony do wniesienia wadium w imieniu 
współwykonawców ) beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego ) gwaranta ( banku lub 
instytucji ubezpieczającej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib,  
9.7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
9.7.3.  kwotę gwarancji,  
9.7.4. zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niedowołanie i 
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego ( beneficjenta gwarancji ) 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 9.11 j.n. bez 
potwierdzania tych okoliczności, 
9.7.5. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą, 
9.7.6. miejsce i termin zwrotu gwarancji.  
9.8. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę i godzinę wpływu 
pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego.  
9.9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we 
właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.  
9.10. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 -3 PZP.  
9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji gdy :  
9.11.1. wykonawca, którego oferta została wybrana : 
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w umowie,  
b.  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
c.  spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.  
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9.11.2. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub 
pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po 
jego stronie.  

CZĘŚĆ X.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Termin związania ofertą przez Wykonawców wynosi 60 dni.  

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

10.3. Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu 
związania ofertą:  
10.3.1. co najmniej na 3 dni przed upływem tego terminu,  
10.3.2. na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  
10.4. Wykonawcy mogą samodzielnie przedłużać termin związania ofertą.  
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 CZĘŚC XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

11.1. Zasada ogólna sporządzenia oferty  

11.1.1.Wykonawcy zobowiązani są szczegółowo i dokładnie zapoznać się z treścią SIWZ i 
zgodnie z zawartymi w niej informacjami i zapisami przygotować ofertę.  

11.1.2.Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

11.2. Koszty sporządzenia oferty  

Wykonawcy ponoszą we własnym zakresie i na własne ryzyko wszelkie koszty własne 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

Zamawiającego w żadnym przypadku nie obciążają jakiekolwiek koszty poniesione przez 
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym 
postępowaniu.  

11.3. Język oferty, forma oferty i podpisy osób uprawnionych 

11.3.1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w innym języku niż polski. 
Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte lub zszyte, ponumerowane oraz 
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.  
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11.3.2.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

11.3.3. Powyższe oznacza, iż jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ) to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną za zgodność przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego przez 
osoby upoważnione.  

11.3.3.Podpis osób uprawnionych powinien być czytelny. Podpis może być nieczytelny, 
jeżeli jest dodatkowo opatrzony czytelną imienną pieczęcią podpisującego. Zaleca się aby 
podpisy były złożone kolorem innym niż czarny.  

11.4. Zasady dotyczące dokumentów sporządzonych w języku obcym 

11.4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub tłumacza 
przysięgłego.  

11.4.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.5. Zasady dotyczące formy dokumentów  

11.5.1. Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być opatrzone 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie dokumentu i podpisem osoby 
uprawnionej przez Wykonawcę.  

11.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji części zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy - jak np. KRS, 
KRK, US, ZUS winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę 
lub podwykonawcę, którego one dotyczą . 

11.6. Poprawki w treści oferty  

Ewentualne poprawki ( przerobienia, korekty, nadpisania etc.) w tekście oferty muszą być 
naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione przez Wykonawcę.  

11.7.Wykaz dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy: 

TABELA NR 4  
lp Nazwa dokumentu  Numer załącznika ( jeśli 

jest) lub warunki 
przedłożenia dokumentu  

1. Formularz oferty  Załącznik nr 1 do SIWZ  
2 Formularz cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ 
2. 
 
3. 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
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4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
8. 

przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy lub  
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP - w 
stosunku do osób fizycznych. 

 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu . 

 
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organ. 

 
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP. 

 
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 PZP. 

9. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  

Załącznik nr 3 do SIWZ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

1. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania, 

2. dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 
zrealizowane należycie. 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
 
 
 
 

 

12. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

W przypadku gdy 
Wykonawca polega na 
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okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
lub inny równoważny dokument  

wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, mocą 
przepisu art. 26 ust. 2b 
PZP. 

13. dokumenty dotyczące podmiotów udostępniających 
Wykonawcy swój potencjał, wymienione w Części IV 
SIWZ TABELA Nr 1 kolumna nr II. . 

w przypadku gdy 
Wykonawca wykazując 
spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 
ust. 1 PZP, polega na 
zasobach innych 
podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 
2b PZP, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji 
części zamówienia. 
 

14. 
 

Pełnomocnictwo  jeśli dotyczy- o ile 
uprawnienie do podpisania 
oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych 
wraz z ofertą.  

15. Dowód wniesienia wadium  

11.8 Oznaczenie koperty  

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 
kopercie gwarantującej zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej 
nienaruszalność oferty do terminu otwarcia ofert, oznaczonej w sposób następujący:  

UNIWERSYTET  KAZIMIERZA  WIELKIEGO  
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz 

znak postępowania : BZP 31/2012 
Oferta na: Dostawę wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury 

Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nie otwierać przed 20.08.2012 r.   do godz. 10:15.  

11.7. Wycofanie lub zmiana treści oferty  

11.7.1.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.  

Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
11.7.2.Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio zasady obowiązujące przy składaniu oferty.  
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11.8. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA 
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

CZĘŚC XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1.  Opis sposobu obliczenia ceny  

12.1.1.  Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy wymienione w Formularzu 
cenowym - Załącznik nr 5 do siwz oraz cenę wykonania przedmiotu zamówienia w pkt 1  
Formularza oferty - Załącznik nr 1 do siwz. 

12.1.2 Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie 
podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy. 
12.1.3 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie 

dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego 

oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

12.1.4 W formularzu cenowym wykonawca określi cenę jednostkową brutto 

poszczególnego wiersza, wartość brutto poszczególnego wiersza zgodnie z 

następującymi wzorami: 

a) wartość brutto poszczególnego wiersza formularza cenowego, 
 Wbw=cjbxilość 
 gdzie  
 Wbw – Wartość brutto danego wiersza 
 Cjb – cena jednostkowa brutto danej pozycji formularza cenowego 
 Ilość – wymagana ilość danej pozycji formularza cenowego 
b) wartość brutto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza cenowego w 
kolumnie wartość brutto, wpisana w odpowiednim wierszu formularza oferty. 

 
12.1.2. Cena ofertowa –  musi zawierać  :   

 
a) podatek od towarów i usług ( VAT ) oraz wszelkie pozostałe nie wymienione 
obciążenia podatkowe, fiskalne (obciążenia o charakterze publiczno-prawnym),  

        b) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszty: 

a) dostarczenia Zamawiającemu wyposażenia w ilości, asortymencie i o parametrach 
określonych w załączniku do umowy - formularzu cenowym zawartym w SIWZ, 

b) opakowania wyposażenia i  transportu do siedziby Zamawiającego, 
c) ubezpieczenia wyposażenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego, 
d) zamontowania elementów wyposażenia wymagających montażu zgodnie z SIWZ, 
e) uruchomieniu wyposażenia po zamontowaniu, 
f) przeprowadzenia praktycznego szkolenia z obsługi wyposażenia dla pracowników 

Zamawiającego, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie 
uzgodnionym przez obie strony. 
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12.1.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku od 
towarów i usług (VAT). Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

UWAGA :  

 Cenę oferty i poszczególne wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 
6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług  (Dz. U. z 2008r. Nr 212 poz. 1337 z późn. zm.).  

W walucie polskiej będą dokonywane także rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

12.2. Stawka podatku od towarów i usług (VAT) oraz cena musi zostać określona zgodnie  
z ustawami : ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3 , 
poz. 11 z późn. zm.)  oraz z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 
12.3. Poprawianie oczywistych omyłek i innych omyłek w treści oferty  

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe  
( z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek ) oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 
zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP.  

CZĘŚĆ XIII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
13.1. Składanie ofert 

13.1.1. Termin składania ofert upływa 20.08.2012r.   do godz. 10:00. Wyłączne znaczenie 
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.  

13.1.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci taką ofertę, bez jej otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia odwołania.  

13.1.3. Oferty można wysyłać do Zamawiającego pocztą, przesyłką kurierską lub składać 
osobiście w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 108  
( Sekretariat Kanclerza). 

13.2. Otwarcie ofert 

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2012r.   do godz. 10:15, w siedzibie 
Zamawiającego, przy ul. Chodkiewicza 30, pokój  nr 105.  

13.2.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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13.2.4. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności, okresu gwarancji 
zawarte w ofertach. 

13.2.5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

CZĘŚĆ XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona : 

a. oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w Części III pkt. 3.1 SIWZ.  
b. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.  
14.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował wyłącznie 
kryterium ceny i przypisaną mu wagą. 

14.3. Cena ofertowa brutto –100 % 

14.3.1. Cena ofertowa brutto ustalona zostanie na podstawie informacji o cenie ofertowej 
brutto zawartej w „formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  i 
przeliczona według wzoru: 

 

Najniższa zaoferowana cena 

Ocena oferty X ( pkt.) = --------------------------------------------- x 100 % x 100 

Cena oferty ocenianej ( X)  

Ocena oferty X ( pkt.) – wartość punktowa badanej oferty 

14.3.2. Wartość punktowa badanej oferty zostanie ostatecznie obliczona z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku. Za najkorzystniejszą w ramach w/w kryterium uznana 
zostanie oferta ważna z najniższą ceną brutto, która uzyskała najwyższą liczbę punktów ( 
ocena oferty X). Pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 
punktów.  

14.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  
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CZĘŚĆ XV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

15.1. Zawiadomienie o wyborze oferty 
15.1.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano  
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
e. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt. 15.1.1.a. na stronie internetowej www.ukw.edu.pl – zakładka 
zamówienia publiczne oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na tablicy 
ogłoszeń w budynku głównym Zamawiającego ( Collegium Maius). 

15.2. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

15.2.1.nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

15.2.2.cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

15.2.3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie; 

15.2.4.wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

15.2.5.postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

CZĘŚĆ XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY ORAZ INFORMACJE O ZAWARCIU UMOWY 

16.1. Termin do zawarcia umowy  

16.1.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub 
pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem art. 183 PZP.  
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16.1.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w 
postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.  

16.1.3. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta.  

16.2. Forma zawartej umowy  

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. Do 
umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią 
inaczej.  

16.3. Zakres umowy i jej zmiany  

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

16.4. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za 
wyjątkiem zmian określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

16.5. Podpisanie umowy  

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty tożsamości oraz dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania 
umowy. 

16.6. Uchylanie się od zawarcia umowy  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania.  

16.7. Wykonawca najpóźniej na pięć dni przed terminem wyznaczonym na podpisanie 
umowy, zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
poniżej wymienionych dokumentów:   

16.9. Dodatkowe dokumenty  

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu  :  

16.9.1.  instrukcji użytkowania i obsługi spektrometru, karty gwarancyjnej, instrukcji i 
certyfikatów. 

CZĘŚĆ XVII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

CZĘŚĆ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
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18.1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy.  
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub pocztą 
elektroniczną. 
18.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w formie faksu lub pocztą 
elektroniczną.  
18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi 
się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
18.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.8. jw. wnosi się: w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 
18.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, rozpatrującej odwołanie stronom i 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się na 
zasadach określonych w rozdziale 3 Działu VI ustawy PZP. 

 Zatwierdzam 
10.07.2012 r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

.........................., …………….2012 r.  

Miejscowość, data 

.........……………………………………. 

( nazwa, siedziba/ adres Wykonawcy ) 

Zamawiający  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
W Bydgoszczy  
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz 

 
 Znak  postępowania BZP31/2012 

 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

Ja/ My* niżej podpisany/ ni* działając w imieniu i na rzecz:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………  
(pełna nazwa firmy i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez 

wykonawców występujących wspólnie – podać pełne nazwy firm i dokładne adresy wszystkich 

członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem pełnomocnika – lidera 

konsorcjum )  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
przetargu nieograniczonym na wykonanie na: 

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury 
Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

 ” potwierdzam/-y spełnianie poniższych warunków:  

 

ZADANIE 1 – DOSTAWA BIEśNI RUCHOMEJ 
 
1. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
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warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 1.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 1.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 1.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 

ZADANIE 2 – DOSTAWA ZESTAWU TRENINGOWO 
DIAGNOSTYCZNEGO DO OCENY I TRENINGU DYNAMICZNEGO 
MIĘŚNI Z OSPRZĘTEM WSPOMAGAJĄCYM 
 
2. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 2.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 2.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 2.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 
 

ZADANIE 3 – DOSTAWA ERGOMETRU WIOŚLARSKIEGO 
 
3. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 3.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 3.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 3.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

 
 
ZADANIE 4 – DOSTAWA SYSTEMU DO KOMPLEKSOWEJ OCENY 
ZDOLNOSCI  MOTORYCZNYCH I TRENINGU MOTORYCZNEGO 
4. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 4.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 4.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 4.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

 
ZADANIE 5 – DOSTAWA ZESTAWU DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH 
UKŁADU ODDYCHANIA I KRĄśENIA 
5. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 5.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
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 5.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 5.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

 
ZADANIE 6 – DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OCENY CIALA 
I KOŃCZYN DOLNYCH 
6. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 6.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 6.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 6.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 7 – DOSTAWA PLATFORM WIBRACYJNYCH 
1. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 7.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 7.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 7.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 8 – DOSTAWA REJESTRATORA AKTYWNOSCI 
RUCHOWEJ WRAZ Z CZYTNIKIEM ORAZ OPROGRAMOWANIEM 
8. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 8.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 8.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 8.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

 
ZADANIE 9 - DOSTAWA SAUNY DWUDZIELNEJ 
9. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 9.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 9.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 9.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

 
ZADANIE 10 – DOSTAWA PRZYRZĄDÓW GIMNASTYCZNYCH 
10. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 10.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
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 10.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 10.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

 
ZADANIE 11 – DOSTAWA KOSZY NAJAZDOWYCH 
1. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 11.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 11.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 11.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

 
ZADANIE 12 -  DOSTAWA MATERACY GIMNASTYCZNYCH 

 
12. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 12.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 12.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 12.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 

ZADANIE 13 -  -  DOSTAWA WYPOSAśENIA SALI ĆWICZEŃ 
SIŁOWYCH NR 1 

 
 

13. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 13.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 13.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 13.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 

ZADANIE 14 -  -  DOSTAWA WYPOSAśENIA SALI ĆWICZEŃ 
SIŁOWYCH NR 2 

 
 

14. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 14.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 14.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 14.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
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ZADANIE 15 -  DOSTAWA WYPOSAśENIA SALI ĆWICZEŃ 
SIŁOWYCH NR 3 

 
15. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 15.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 15.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 15.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 

ZADANIE 16 -  DOSTAWA WYPOSAśENIA SALI DO ĆWICZEŃ 
SIŁOWYCH NR 4 

 
16. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 16.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 16.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 16.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 

ZADANIE 17 -  DOSTAWA WYPOSAśENIA SALI DO TRENINGU 
RUCHOWEGO NR 5 
 
17. Oferuję/-my wykonanie w/w przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego za: 
 17.1 Wartość netto:..............................................................................................................................................zł 
 17.2 podatek od towarów i usług.....................................% wartość podatku..................................... zł 
 17.3. Wartość ofertową brutto........................................................................................................................zł 
        słownie............................................................................................................................................................... 
 
 
2. Nadto oświadczamy, że:  
1) załączam(my) do oferty żądane przez zamawiającego w części IV i V SIWZ oświadczenia 
i dokumenty potwierdzające spełnienie określonych warunków oraz niepodleganie 
wykluczeniu z postępowania,   
2) zapoznałem/-liśmy się z  przedmiotem zamówienia oraz z treścią SIWZ wraz z 
załącznikami. Do dokumentów nie wnoszę/-imy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za 
związanych określonymi w nich postanowieniami, 
3) w kalkulacji ceny ofertowej zostały ujęte wszelkie koszty składające się na wykonanie 
przedmiotu zamówienia z należyta starannością , na warunkach określonych w SIWZ i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostarczymy urządzenie wyłącznie producenta 
wskazanego w formularzu cenowym. Dostawa urządzenia nastąpi jednorazowo, po 
wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 
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4) całość zamówienia wykonam(my) siłami własnymi/z udziałem podwykonawców*, w 
takim przypadku wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzymy 
podwykonawcom jest następujący:  
 
Lp. Wykaz części zamówienia powierzonej 

Podwykonawcy  
Udział % części 
zamówienia powierzonej 
podwykonawcom 

I II III 
   
   

Razem udział % :  
 
5) przedmiot zamówienia publicznego wykonamy najpóźniej w terminie do dnia 
31.01.2013 r. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostaw, ze względu na termin 
zakończenia budowy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i oddania inwestycji do użytkowania. 
6) udzielam(my) 24 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty odbioru urządzenia. 
3. Oświadczam/-my, że jeśli do upływu terminu związania z ofertą nastąpią jakiekolwiek 
zmiany sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w 
naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na 
piśmie Zamawiającego.  
4. Uważam/-my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert.  
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: ………………………………….. zł 
w formie: ________________________________________________________________   
na zadanie nr …………………………………………………………………………………………………….. 
Numer rachunku bankowego, na który Zamawiający winien dokonać przelewu w chwili 
zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:  
_____________________________________________________________________________________ 
5. Dokumenty wymienione w poz. __________ stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane innym osobom 
poza komisją przetargową. Dokumenty te złożono w odrębnej kopercie zgodnie z zapisem 
Części I pkt. 1.7.7.- 1.7.9 SIWZ lub w inny równorzędny sposób.  
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: ______________________________________________________________________________ 
nr telefonu i nr faksu: ________________________________________________________________  
e -mail:_____________________________________________________________________________ 
7. W przypadku wyboru mojej/ naszej oferty zobowiązujemy się do:  
1) podpisania umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, w terminie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  
2) przedłożenia dokumentów i wypełnienia obowiązków określonych w części XVI SIWZ. 
 
8. Na :komplet załączników do oferty składają się ( należy wpisać nazwę i oznaczenie 
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danego dokumentu ) : 
lp Nazwa i oznaczenie danego dokumentu  Nr strony w ofercie  

I II III 
   
   
9. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.  
* niepotrzebne skreślić  
** podaje Wykonawca  

_______________________________________  
(podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy)  
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

.........................., …………….2012 r.  

Miejscowość, data 

………………………………………. 

( nazwa, siedziba/ adres Wykonawcy ) 

Zamawiający  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
W Bydgoszczy  
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz 
  

Znak  postępowania BZP31/2012 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

złożone na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. ). 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
przetargu nieograniczonym na: 

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury 
Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Oświadczam, że :  

Wykonawca, którego reprezentuję ( -ujemy) nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie ww. zamówienia publicznego z powodu nie spełniania warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 PZP.  

 

_______________________________________  
(podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

.........................., …………….2012 r.  
Miejscowość, data 

………………………………………. 
( nazwa, siedziba/ adres Wykonawcy ) 

Zamawiający  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
W Bydgoszczy  
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz  

Znak  postępowania BZP31/2012 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

złożone na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
przetargu nieograniczonym na: 

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i 
Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Oświadczam, Ŝe : 
Wykonawca, którego reprezentuję ( -ujemy ) spełnia warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące : 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

____________________________________ 
(podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy)  
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

.........................., …………….2012 r.  
Miejscowość, data 

………………………………………. 
( nazwa, siedziba/ adres Wykonawcy ) 

Zamawiający  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
W Bydgoszczy  
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz 

Znak  postępowania BZP31/2012 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
przetargu nieograniczonym na: 

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i 
Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 
DOTYCZY ZADANIA NR……………………………. 

Składam wykaz zrealizowanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

lp 
Przedmiot zamówienia 
(zakres rzeczowy) 

Wartość 
zamówienia 
brutto 

Miejsce 
wykonania 

Data 
wykonania 
Zamówienia 

I II III IV V 

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

6.     

 
Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 
lub są wykonywane  z należytą starannością. 
 
 *Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą dostawy był podmiot inny niż składający ofertę. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do 
oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,  
podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.  

 
 

_____________________________________ 
(podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy
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Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. 
 

Załącznik nr 5 
FORMULARZ CENOWY 
 
ZADANIE 1 – DOSTAWA BIEśNI RUCHOMEJ   
     
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. BIEśNIA RUCHOMA 
1. Profesjonalna bieŜnia treningowa, fitness i do oceny motorycznej np.: 

Cosmed T170DE Sport Med, (lub równowaŜna) 
2. Zastosowania: 

a) analiza ruchu, 
b) diagnostyka, 
c) rehabilitacja i medycyna, 
d) fizykoterapia, 
e) nauki sportowe, 
f) biomechanika. 

3. Wymagane standardy: 
a)  MDD, 
b) współpracująca z laboratorium wysiłkowym i wydolnościowym, 
c) zgodność z: Biodex system 4 pro, EMG TeleMyo 2400 16CH MR 

Master Edition, Quark-CPET,  
d) kontrola tętna pod obciąŜeniem. 

 Szt. 1    
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4. Parametry urządzenia: 
a) długość pasa bieŜni min. 170 cm, 
b) szerokość pasa bieŜni min. 65 cm- max. 125 cm, 
c) moc silnika napędowego min. 3,3kW, 
d) maksymalne wzniesienie 20 - 25st, 
e) prędkość przesuwu taśmy 0-40 km/h, 
f) podłączenie do komputera interfejs RS 232 lub USB, 
g) dopuszczalne obciąŜenie min. 200kg, 
h) panel sterujący z wyświetlaczem LCD, 
i) zasilanie jednofazowe 220-240V, 16A, 
j) pomiar pulsu, 
k) przesuwanie pasa bieŜni: dwukierunkowe, 
l) zdalna kontrola. 

5. Gwarancja 24 miesiące od momentu  montaŜu i przeszkolenia 
pracowników.  

6. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
7. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
8. Serwis techniczny 24 miesiące. 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
 
Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 1.3 

 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
 

 
............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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ZADANIE 2 – DOSTAWA ZESTAWU TRENINGOWO DIAGNOSTYCZNEGO DO OCENY I TRENINGU 

DYNAMICZNEGO MIĘSNI Z OSPRZĘTEM WSPOMAGAJĄCYM 
 
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. URZĄDZENIE DO OCENY I TRENINGU 
DYNAMICZNEGO MIĘŚNI 

Urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni np.: typu Biodex System 4 
PRO (lub równowaŜne) z certyfikatem zgodności z wymaganiami normy 
medycznej MDD 93/42EEC, w warunkach: ruchu biernego, pracy izometrycznej, 
pracy izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej 
(koncentrycznej i ekscentrycznej), reaktywnej pracy ekscentrycznej, 
z moŜliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. 

1. Wymagane elementy składowe urządzenia i ich parametry: 
a) stacja robocza z panelem kontrolnym z urządzeniami,  

• urządzenie musi mieć moŜliwość obsługi poprzez panel kontrolny 
oraz zintegrowany komputer z dedykowanym oprogramowaniem 
do obsługi dynamometru, 

• panel kontrolny musi zapewniać obsługę podstawowych 
parametrów określających dla ruchu biernego, pracy 
izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), 
izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej 

  
Szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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ekscentrycznej, 
• stacja robocza musi współpracować z urządzeniami 

peryferyjnymi sterującymi dynamometrem (komputer, monitor 
dotykowy, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz), 

• system musi posiadać moŜliwość podłączenia i synchronizowania 
sygnału z dynamometru z innymi urządzeniami peryferyjnymi 
(systemy do analizy ruchu, EMG inne źródła sygnału analogowo-
cyfrowego)  

b) regulowany elektrycznie (wysokość), obrotowy, przesuwany na 
podstawie fotel zapewniający pełną stabilizację w trakcie 
oceny/ćwiczenia,  

c) zestaw do kalibracji, 
d) dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach przesuwany na 

podstawie zsynchronizowanej z regulacją fotela pacjenta,  
Parametry techniczne dynamometru: 

• konstrukcja dynamometru musi zapewniać łatwe i precyzyjne 
dopasowanie osi ruchu dynamometru z osią ruchu w 
badanym/ćwiczonym stawie, 

• konstrukcja i podstawa na której porusza się dynamometr musi 
posiadać skalę celem uzyskania powtarzalności dokonywanego 
ustawienia dynamometru,  

• zakres pomiaru momentu siły –praca koncentryczna: od 0 do 
680Nm.  

• zakres pomiaru momentu siły –praca ekscentryczna: od 0 do 
544Nm.  

• zakres pomiaru prędkości ruchu –praca koncentryczna: do 
500st/.s.  

• zakres pomiaru prędkości ruchu –praca ekscentryczna: do 
300st./s.  

• minimalna prędkość ruchu (dla ruchu biernego): od 0,25st./s.  
• minimalna wartość momentu siły (dla ruchu biernego): od 

0,68Nm.  
• minimalna wartość momentu siły (dla pracy izotonicznej): od 

0,68Nm.  
• statyw dynamometru musi zapewniać pełną regulację celem 

dopasowania do oceny i treningu równych stawów/grup 
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mięśniowych.  
• statyw dynamometru musi posiadać oznaczenia specyficznych 

ustawień dla testu/ćwiczenia stawów/grup mięśniowych.  
• dynamometr musi zapewniać pomiar momentu siły w trakcie 

fazy przyspieszania i hamowania ruchu.  
e) fotel pacjenta 

• podstawa na której porusza się fotel musi posiadać skalę celem 
uzyskania powtarzalności dokonywanego ustawienia  

• fotel musi posiadać elektryczna regulację wysokości ustawienia 
• fotel musi zapewniać odpowiednią regulacje ustawienia wokół 

własnej osi celem dopasowania specyficznych ustawień dla 
testu/ćwiczenia stawów/grup mięśniowych 

• fotel musi posiadać zestaw pasów i punktów do stabilizacji 
badanego w trakcie oceny/ćwiczenia 

• fotel musi zapewniać odpowiednią regulacje ustawienia 
wszystkich jego elementów do indywidualnych gabarytów 
pacjenta (wzrost, długość kończyn dolnych), 

f) komplet akcesoriów na stojaku z kółkami do oceny i treningu stawów: 
barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, 
skokowego. 

g) zasilanie 230V/50Hz 
h) oprogramowanie: 

• musi zapewniać pełną archiwizację danych badanego i wyników 
z przeprowadzonych testów/sesji ćwiczeniowych, 

• musi zapewnić swobodne przenoszenie danych pomiędzy bazami 
danych określonych pacjentów, 

• musi zapewniać współpracę ze standardowymi aplikacjami: 
Excel, Origin, Matlab, MathCad, 

• musi posiadać bazę gotowych protokołów klinicznych dla 
wszystkich grup mięśniowych, stawów z moŜliwością tworzenia 
własnych protokołów i sekwencji treningowych, 

• musi zapewniać moŜliwość precyzyjnego ustawienia parametrów 
związanych z testowanym/ćwiczonym ruchem, w tym pomiaru 
cięŜaru segmentu ciała dla kalkulacji dynamicznych parametrów 
ruchu, 

• musi zapewniać przygotowanie raportu oceniającego postęp 
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pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań, 
• musi zapewniać moŜliwość precyzyjnego ustawienia parametrów 

związanych z testowanym/ćwiczonym ruchem, w tym pomiaru 
cięŜaru segmentu ciała dla kalkulacji dynamicznych parametrów 
ruchu, 

• musi zapewniać moŜliwość generowania raportów na podstawie 
dokonanego pomiaru, jak równieŜ parametrów porównawczych 
róŜnych badań itp.: ocena postępu, ocena kończyny prawej i 
lewej, z danymi normatywnymi dla poszczególnych grup 
wiekowych i płci. 

• musi zapewniać moŜliwość indywidualizacji prezentowanych 
danych w postaci wykresów z obróbką uzyskanych danych, 
filtrowaniem danych poza wyznaczonymi parametrami, 
oznaczeniem poszczególnych faz badanego ruchu, prezentacją 
róŜnorodnych danych (moment siły, ustawienia kąta w stawie, 
czas testu, kolejne powtórzenia testu/ćwiczenia itp. 

• musi zawierać przewodnik słuŜący do wskazywania stosowanych 
procedur „krok po kroku” celem wykonania testu/ćwiczenia wraz 
z zarejestrowanym przykładowym filmem video z ustawieniem 
pacjenta i dynamometru dla róŜnych grup mięśniowych. 

Elementy peryferyjne: 
a) system pozwalający na dokładniejszą kontrolę obsługi funkcji 

dynamometru, zainstalowanie dodatkowego portu kontrolnego w celu 
skalowania wyników z zadaną częstotliwością, zamontowanie 
rozszerzonego moduł do eksportu danych (MathCad, MATLAB, Prism), 
kontrolę poprzez ASCII Interface np.: System 4 Research Tool Kit.  

b) system pozwalający na integrację z innymi urządzeniami typu EMG np.: 
System 4 Analog Signal Interface. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. URZĄDZENIE DO REJESTRACJI EMG WRAZ Z 
OPROGRAMOWANIEM 

Urządzenie do rejestracji EMG wraz z oprogramowaniem np.: elektromiograf 
EMG TeleMyo System 2400T G2 16CH MR XP Master Edition (lub równowaŜny). 

1. Zestaw podstawowy EMG np.: TeleMyo 2400T G2 (lub równowaŜny) 

 Zestaw 1    
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musi umoŜliwiać: 

• współpracę z zestawem Biodex System 4 PRO lub 
równowaŜnym, 

• współpracę ze środowiskiem Windows XP, Vista, Windows 7 
• integrację informacji z 4, 8, 12 lub 16 kanałów rejestrujących 

sygnał,  
• moŜliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących 

sygnał EMG w trakcie pracy dynamicznej, 
• zmianę odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał 

EMG na przedwzmacniaczu, 
• synchronizację czujników biomechanicznych lub innego źródła 

sygnału analogowego z zapisem EMG np.: goniometrem, 
czujnikiem siły, zestawem izokinetycznym, przełącznikami typu 
„footswitch”, inklinometrem, 

• synchronizację obrazu z kamery video, 
• zapis sygnału rejestracji w paśmie: 10 – min. 500Hz dla 

rejestracji powierzchniowej EMG (zgodnie z wymogami SENIAM, 
ISEK), 

• zasilanie jednostki z baterii do 8 godzin nieprzerwanej pracy, 
• transmisję danych drogą radiową do 20m pomiędzy jednostką 

centralną i komputerem,  
• odbiór i pełną synchronizację z sygnałem A/D,  
• moŜliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi 

sygnał EMG na przedwzmacniaczu, 
• przewodowe podłączenie interfejsu do komputera za pomocą 

portu USB, 
• pełną współpracę z oprogramowaniem MyoResearch XP Master 

Edition lub MR Clinical Applications, 
• wykorzystanie gotowych protokołów klinicznych i matryc 

raportów z przeprowadzonego badania,  
• kompleksową ocenę dowolnego ruchu a w tym: EMG, zakresu 

ruchu, ustawienia segmentu ciała w przestrzeni, siły mięśniowej, 
czynności ruchowej (itp. skok, chód i inne),  

• pełną moŜliwość prowadzenia treningu z wykorzystaniem 
biofeedback’u,  

• szerokie spektrum regulowanych parametrów w trakcie analizy 
zarejestrowanego sygnału,  
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2. Zestaw EMG  np.: TeleMyo 2400T G2 (lub równowaŜny)  zawiera: 

• jednostkę pacjenta,  

• zestaw do odbioru i synchronizacji sygnału A/D z systemem EMG 
np.: TeleMyo 2400G2 16 kanałowy (lub równowaŜny) , 

• goniometr elektroniczny 2 szt. –(pomiar zmiany ustawienia 
kątowego, pomiar w jednej (1D) lub w dwóch płaszczyznach 
(2D), łatwy w uŜyciu z elastycznym łącznikiem, dostępny w 5 
rozmiarach, wbudowany wzmacniacz pozwalający na 
natychmiastowe podłączenie do systemu do EMG, nominalny 
zakres: +/- 180stopni, max. pomiar sygnału: -4.5 do +4.5 V, 
czułość: 25mV/°, dokładność: +/- 2°, zakłócenia pomiędzy 
pomiarem w osi X iY: <5° przy zakresie poniŜej 60 stopni, 
długość kabla min. 1m). 

• marker faz chodu „foodswitch” 2 szt. – (współpraca z EMG, 2 
czujniki do mocowania na stopie, oznaczenie faz chodu: 
kontaktu pięty z podłoŜem, odbicia palucha, regulowana 
czułość,   obserwacja właściwego kontaktu stopy z podłoŜem,  
łatwe w wymianie, czas reakcji czujnika ~2 ms, zakres emisji 
sygnału 0 to +5 V, regulacja czułości (nieskalibrowana): .015 to 
1.2 kg/cm2, poziomy wyjścia: 2 (on/off), napięcie przy braku 
kontaktu: 0 V, napięcie podczas kontaktu czujnika: 5 V, średnica 
czujnika: 18.5 mm, odpinana długość kabla czujnika: 31 cm, 
długość całego kabla min. 1m). 

• inklinometr – 1 szt. – (współpraca z EMG, do oceny ruchu: 
kończyny górnej np.: dłoni, przedramienia, ramienia, tułowia, 
kończyny dolnej np.: stopy, podudzia, uda, głowy. Pomiar 
zakresu ruchu w jednej (1D) i dwóch (2D)płaszczyznach, 
pozwala badać zakres ruchu segmentów ciała, kręgosłupa, 
umoŜliwia pomiar ruchomości elementów urządzeń sportowych 
i rehabilitacyjnych, łatwy do podłączenia i natychmiastowego 
wykorzystania, nominalny zakres: +/- 180stopni, max. 
odporność na uderzenie: +/- 1000 G, max. pomiar sygnału:: -
4.5 do +4.5 V, czułość:: 25mV/°, dokładność:: +/- 2°, wymiary 
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około: 3,05 x 3,05 x 3,05cm, waga: 45,4g). 

• komputer zgodny z ww. sprzętem: procesor Intel i3, RAM min. 8 
GB, dysk twardy min. 500GB, nagrywarka CD/DVD, karta 
sieciowa, karta dźwiękowa, we/wymin. 2x USB 2.0, USB 3.0, 
monitor LCD 22”, mysz optyczna, system operacyjny Windows 
7, Office 2010, Microsoft MPEG 4 lub DivX 5.1 Codecs, 

• kamerę internetową USB HD na statywie, 
• 1x16 kable do elektrod ze wzmacniaczem z elektrodą neutralną, 
• 120 szt. elektrod do pomiarów EMG, 
• 20 kompletów elektrod pojedynczych do EMG (po 30 

elektrod/kpl.), 
• 20 kompletów elektrod podwójnych do EMG (po 8 elektrod 

/kpl.), 
• tester impedancji elektrod 

3. Szczegółowe dane rejestracji EMG: 
• szum: <1µV RMS, 
• oporność (wejście): >100Ω, 
• CMRR > 100dB. 

4. Oprogramowanie w języku polskim: 

• musi pozwalać na rejestrację sygnału EMG –np.: MyoResearch 
XP Master Edition lub/i MR Clinical Applications, 

• musi pozwalać na prostą i szybką ocenę w warunkach 
klinicznych (z gotowymi wzorami) badań dla itp. obręczy 
barkowej, miednicy, stawów: kolanowego, kręgosłupa,  

• musi pozwalać na łatwą obsługę z akustyczną podpowiedzią 
wykonania badania,  

• musi pozwalać na trening z wykorzystaniem zastępczej 
informacji zwrotnej „biofeedback“,  

• musi umoŜliwiać synchronizację z obrazem video,  
• musi umoŜliwiać przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym – 

biofeedback podczas treningu,  
• musi automatycznie generować raporty kliniczne,  
• musi pozwalać na archiwizację danych pacjenta i sygnału oraz 

umoŜliwiać eksport do analizy statystycznej (Excel, Origin, 
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Matlab).  
• musi umoŜliwiać przeprowadzenia kompleksowej obróbki 

zarejestrowanego sygnału,  
• musi umoŜliwiać tworzenie raportu z przeprowadzonego badania 

w oparciu o dostępne matryce i formy uwzględniające 
najczęściej analizowane parametry,  

• musi umoŜliwiać sprawne przeprowadzenie badania w oparciu o 
gotowe (lub stworzone przez uŜytkownika) protokoły kliniczne,  

• musi pozwalać ocenić podstawowe parametry zarejestrowanego 
sygnału (wartości szczytowe, uśrednione),  

• musi umoŜliwiać określenie symetrii aktywności po stronie chorej 
i zdrowej,  

• musi umoŜliwiać określenie koordynacji pracy grup agonistów i 
antagonistów dla ruchów prostych i złoŜonych,  

• musi umoŜliwiać normalizację sygnału EMG itp. w trakcie cyklu 
chodu lub dla innych powtarzalnych czynności ruchowych,  

• musi oceniać spektrum częstotliwości analizowanego sygnału,  
• współczynników zmęczenia podczas czynności ruchowych,  
• musi oceniać timing aktywizacji pracy określonych grup 

mięśniowych,  
• musi umoŜliwiać zsynchronizowanie sygnału EMG z innymi 

źródłami sygnału A/D (video, izokinetyka itp.).  
5. Jednostka centralna (wymagania minimalne) – 12 szt.: Intel Pentium Dual 
Core G620 2.6 GHz, DDR3 Ram 4GB, dysk twardy 500GB, napęd 24xDVDRW, 
IboxFornax 5001mATX, Modecom Feel 120mm 420W. 

6. Monitor– 12 szt.: LCD AOC e941Va 19” lub BenQ LCD GL94M 19” lub 
równowaŜny. 

7. Jednostka centralna (wymagania minimalne): Płyta główna obsługująca RAID 
(przyspieszenie zapisu na HDD z pamięci RAM), Intel Core i5-2500K 3.3 GHz 
BOX, DDR3 Kingston min. 16GB, dysk twardy SSD na SATA3 (2szt.) min. 120GB 
np.: A-Data ASP900S3-128GM-C prędkość zapisu-odczytu min. 500MB/s 
(połączone w macierz), Dysk twardy 1TB na SATA3, PCIex Asus GFGTX560 OC 
1024MB, Łącze Giga Ethernet do podłączenia szybkiej kamery, Liteon iHAS124-
19 24DVDRW DL, ColoristHY6006KR ATX, OCZ ModXStream-Pro 700W. 
Oprogramowanie Origin 8.6 Pro wersja edukacyjna, Corel Draw X6 wersja 
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edukacyjna. 

8. Monitor LCD IIYama IIYAMA X2377HDS-B1 (23", 5 ms, 5 mln.:1, 250 cd/m2, 
DVI, HDMI, głośniki, LED) lub równowaŜny. 

3. SZYBKA KAMERA DO ANALIZY RUCHU: 
Szybka kamera do analizy ruchu: rozdzielczość max. 1024 x 1024, kolor, 
prędkość 100fps, interfejs Giga Ethernet. Oprzyrządowanie: obiektyw Nikkor AF 
24-85mm f/2.8-4D IF z adapterem c-mount na f-mount, statyw Manfrotto 
MN055XDB z głowicą pozycjonującą MN808RC4. Oprogramowanie do akwizycji 
danych: StreamPix5 z GigE, USB protection key dla StreamPix5. 

 Szt. 1    

4. URZĄDZENIE TRENINGOWO-POMIAROWE 

Zestaw do oceny ręki typu 5030KIT. (lub równowaŜny) W skład zestawu 
wchodzi: 

a) dynamometr hydrauliczny: pomiar zakresu siły ścisku (do 90kg), pomiar 
izometryczny, wskaźnik wartości szczytowej pokazuje najwyŜszą wartość 
pomiaru do momentu wyzerowania, pięciostopniowa regulacja uchwytu 
3,4 do 8,5 cm (co 1,2 cm) –wykonywanie pomiaru u pacjentów z róŜną 
wielkością dłoni, solidna i wytrzymała konstrukcja.  

b) dynamometr ściskowy kciuka: dynamometr przeznaczony do pomiaru 
zakresu siły nacisku chwytu precyzyjnego u pacjentów z urazami dłoni. 
MoŜliwość pomiaru siły do 20 kg. Wskazówka na skali musi pokazywać 
najwyŜszą wartość pomiaru do następnego wyzerowania.  

c) goniometr palcowy metalowy 5 ½: pomiar w zakresie 150st, krótkie 
ramiona przystosowane specjalnie do pomiaru zakresu ruchu paliczków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAW 
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5. ERGOMETR TRENINGOWY Z OPOREM 
MAGNETYCZNYM TYPU KEISER M3(lub 
równowaŜny) 

Ergometr treningowy z oporem magnetycznym typu Keiser M3 (lub 
równowaŜny) 

Wymagania: wygodne, wyprofilowane uchwyty kierownicy, regulowane w 

 Szt. 1    
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dwóch płaszczyznach siedzisko, regulowane pedały Shimano z paskiem 
antypoślizgowym, regulacja oporu 1-24.  
Wskazania wyświetlacza: obroty na minutę (RPM), czas pedałowania 
przebyty dystans, moc (w Watach), spalane  kalorie, pomiar tętna za 
pomocą pasa polar i/lub klipsa.  

Wysokość 114cm, szerokość 66 cm., maksymalna dopuszczalna waga 
uŜytkownika nie mniejsza niŜ 136 kg. Gwarancja 2 lata 

6. ATLAS DO ĆWICZEŃ TYPU KETTLER KINETIC F7 
7717-000 
Atlas do ćwiczeń typu Kettler Kinetic F7 7717-000 (lub równowaŜny) : mięsień 
najszerszy grzbietu, motylek do przodu i do tyłu, ściąganie drąŜka od góry, 
wyciskanie na ławce siedząc, wiosłowanie (naciąg liny od dołu), prostowanie i 
uginanie nóg, prasa do nóg, dolna linka do ćwiczenia ramion i nóg, 3D 
Flexmotion System – stacja z podwójnym wyciągiem linowym, blok cięŜarów 5-
100kg, wyciąg linowy 2x50kg, max. waga ciała 150kg, wymiary urządzenia 
200/200/215, kolor: jasnoszary. 
 
Gwarancja 2 lata miesiące od momenty montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Serwis techniczny 24 miesiące. 

 Szt. 1    

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 2.3 

UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 3 – DOSTAWA ERGOMETRU WIOŚLARSKIEGO 
               
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. ERGOMETR WIOŚLARSKI CONCEPT 2 INDOOR 
ROWER MODEL E (lub równowaŜny) 

1. Przyrząd oparty o mechanizm oporu powietrznego. 
2. Urządzenie musi posiadać: 

•  elektroniczny wyświetlacz określający: obroty na minutę, 
przebyty dystans, moc (W), spalone kalorie, 

• wyposaŜenie do pomiaru tętna: czujnik do pomiaru tętna, pas 
do pomiaru tętna. 

3. Wymiary: długość 240 cm, maksymalna szerokość 60 cm, wysokość 90 
cm, waga do 29 kg, wymiary w stanie rozmontowanym 90 x 72 x 135 
cm 

 
4.  Urządzenie musi współpracować z przenośnym i stacjonarnym 

komputerem PC, zgodnym z Windows XP lub Windows 7 oraz USB 2 lub 
USB 3. 

5. Urządzenie musi posiadać oprogramowanie zgodne z systemem 
operacyjnym Windows XP oraz Windows 7 w celu archiwizacji i analizy 
wyników z moŜliwością importu danych do programów Excel, Origin. 

6. Gwarancja 2 lata od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
7. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

 Szt. 2    
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8. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
9. Serwis techniczny 24 miesiące. 

 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
             

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 3.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 

 
............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
 
ZADANIE 4 – DOSTAWA SYSTEMU DO KOMPLEKSOWEJ OCENY ZDOLNOSCI  MOTORYCZNYCH I TRENINGU 
MOTORYCZNEGO 
                
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. SYSTEM DO KOMPLEKSOWEJ OCENY ZDOLNOŚCI  
MOTORYCZNYCH I TRENINGU MOTORYCZNEGO 
             
Przenośny, bezprzewodowy system do kompleksowej oceny zdolności 
motorycznych i koordynacyjnych oraz treningu motorycznego z moŜliwością 
rejestracji i analizy danych z testów i ćwiczeń. System typu SmartSpeed i 
SmartJump. (lub równowaŜny) 
System sterowany z jednostki przenośnej typu PC PDA z moŜliwością archiwizacji 
danych i eksportu danych do analizy statystycznej.  
Minimalne wymagania dla jednostki typu laptop: procesor Intel Core i3, RAM 
min. 4GB, dysk twardy min. 500GB, we/wy min. 2 x USB 2.0 lub USB 3.0, 
nagrywarka CD/DVD, karta sieciowa, karta dźwiękowa, waga do 2,6 kg, ekran 
min. 15,6”, torba, mysz optyczna, System Operacyjny Windows 7, Office 2010 
Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy jednostką sterującą i modułami systemu 
do 400m. 
MoŜliwość łatwej wymiany danych pomiędzy przenośną jednostką sterującą a 
komputerem stacjonarnym (USB, karta SD, transfer bezprzewodowy) 
Minimalne wymagania dla bramek na podczerwień do analizy ruchu 
(szybkość, koordynacja) i treningu motorycznego: 
Minimalna ilość bramek na podczerwień – 8 szt.  
Minimalne wymagania techniczne dla bramki na podczerwień: 

 Zestaw 1    



62 

• MoŜliwość oceny ruchu zawodnika (przecięcia promieniowania IR 
pomiędzy nadajnikiem i reflektorem) 

• Dokładność zmiany IR: <1ms 
• Rozdzielczość: 1ms 
• Zasięg: do 6m 
• Podwójny sygnał IR do precyzyjnej identyfikacji początku i zakończenia 

ruchu  
• Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy jednostką sterującą i bramką 
• śywotność baterii wielokrotnego ładowania: 5godzin 
• Wodoodporność (uŜytkowanie podczas deszczu) 

Zakres pracy w temp: - 10 do 40°C 
Minimalne wymagania dla maty do oceny i treningu skoczności i mocy 
eksplozywnej: 
Minimalne wymagania techniczne dla maty do oceny i treningu skoczności: 

• MoŜliwość oceny kontaktu zawodnika lub przedmiotu (np.piłka lekarska) 
w trakcie czynności dynamicznej (wyskok, zeskok, start z miejsca, 
nabieg)  

• Dokładność zmiany impulsu: <0,001s 
• MoŜliwość ewaluacji: czasu lotu, czasu kontaktu, faz pomiędzy 

kontaktami, szczytowej mocy, wysokości wyskoku, dynamicznych 
parametrów związanych z wyskokiem (FT/C, RSI) 

• Waga: nieprzekraczająca 12kg 
• Minimalny wymagany rozmiar maty: 70x70cm 
• MoŜliwość wykorzystania zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback) 

podczas treningu skoczności z wykorzystaniem maty 
MoŜliwość rozbudowania systemu o maty o innej wielkości 
Minimalne wymagania dla moduły do identyfikacji badanych podczas 
testu i treningu: 
Bezprzewodowy system do identyfikacji badanych przed rozpoczęciem 
testu/ćwiczenia współpracujący z kaŜdym modułem (ocena ruchu, szybkości, 
skoczność) 
Minimalne wymagania dla oprogramowania do sterowania systemem: 
Oprogramowanie instalowane na komputerze stacjonarnym i jednostce 
sterującej systemem. Współpraca z Windows XP i Windows 7. 
Eksport danych zarejestrowanych podczas testu i ćwiczenia z oprogramowania 
do zewnętrznych narzędzi statystycznych 
Minimalne wymagane protokoły do oceny i treningu motorycznego: 

• Testy szybkości, w tym testy na wielu ścieŜkach równocześnie 
• Testy zwinności 
• Testy interwałowe (RAST, Bangsboo, Yo-Yo) 

Treningi interwałowe z moŜliwością programowania wszystkich parametrów. 
MoŜliwość rozbudowy systemu o protokoły do treningu motorycznego: 
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• Trening zmiany kierunku poruszania (widzenie peryferyjne) – forma 
reaktywna na bodziec (dźwiękowy, wizualny)  

• Trening zmiany kierunku (wielokierunkowe) – forma reaktywna na 
bodziec (dźwiękowy, wizualny) 

Trening czasu reakcji prostej, złoŜonej i koordynacji globalnej 
MoŜliwość jednoczesnego prowadzenie niezaleŜnych ścieŜek 
(np.podczas testów biegowych) 
MoŜliwość rozbudowy systemu o moduł do integracji zapisu z systemu z 
systemem do analizy kinematycznej (video) 
 

Gwarancja 2 lata od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 

Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

MontaŜ, prezentacja i przeszkolenie personelu. 

Serwis techniczny 24 miesiące. 

 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 4.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 5 – DOSTAWA ZESTAWU DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH UKŁADU ODDYCHANIA I KRĄśENIA Z 
SPRZETEM 
                 
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. ZESTAW DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH UKŁADU 
ODDYCHANIA I KRĄśENIA Z OSPRZĘTEM 

1. Stacjonarny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krąŜenia 
np.: QUARK CPET (lub równowaŜny) 

2. Zgodność z certyfikatem CE oraz MDD 93/42 EEC. 
3. Parametry techniczne systemu: 

a) pomiar przepływu za pośrednictwem dwukierunkowej turbiny 
cyfrowej fi= 28mm, 

b) zakres przepływu 0,03 – 20l/s, 
c) dokładność pomiaru +/- 2%, 
d) zakres wentylacji 0 – 300l/min 
e) opór czujnika <0,7 cm H2O s/l przy 12 l/s 
f) analiza tlenu O2: zakres 0 – 100% O2, czas reakcji < 120ms, 

dokładność 0,02% O2 
g) analiza dwutlenku węgla CO2: zakres 0 – 10% CO2, czas reakcji 

<120ms, dokładność 0,02% CO2, 
h) zasilanie 230V, 50/60Hz 

 Zestaw 1    
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i) moŜliwość dostosowania temperatury i ciśnienia do zmian warunków 
zewnętrznych podczas testu. 

4. Podstawowe funkcje systemu do badań wysiłkowych układu oddychania 
i krąŜenia: 
a) rejestracja parametrów oddechowych „oddech po oddechu”, 
b) wyznaczanie progu anaerobowego, 
c) pomiar wchłaniania tlenu, 
d) pomiar wydalania CO2, 
e) pomiar objętości oddechowej 
f) pomiar przepływu  oddechowego (wentylacji), 
g) pomiar tętna, 
h) pomiar EKG poprzez 12-kanałowy EKG, 
i) pomiar pulsoxymetrii, 
j) pomiary spirometryczne, 
k) analiza składu ciała,   
l) moŜliwość połączenia z ergometrem i bieŜnią. 

5. WyposaŜenie systemu do badań wysiłkowych układu oddychania i 
krąŜenia: 
a) jednostka pomiarowa, 
b) okablowanie umoŜliwiające podłączenie modułów do jednostki 

pomiarowej i komputera, 
c) mieszanka gazowej kalibracji min. 1 butla z zaworem, 
d) 3 komplety masek róŜnych rodzajów, 
e) strzykawka kalibracyjna 3L, 
f) moduł pulsoxymetrii z oprzyrządowaniem, 
g) moduł spirometrii z oprzyrządowaniem, 
h) aparat do pomiaru zuŜytych kalorii podczas wysiłku i spoczynku np.: 

Caltrac 
i) moduł do segmentowej analizy składu ciała w pozycji horyzontalnej 

np.: BIA-101 Anniversary Sport Edition, z podaniem informacji: TBW 
– woda całkowita (w litrach i %), ECW – woda pozakomórkowa (w 
litrach i %), ICW – woda komórkowa (w litrach i %), FM – masa 
tłuszczowa ( w kg i %), FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i 
%), BCM – masa komórkowa (w kg i %), MM – masa mięśniowa (w 
kg i %), BMR – przemiana podstawowa (kcal), BMI – index masy 
ciała, BCMI – index masy komórkowej ciała, PA – kąt fazowy między 
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rezystancją a reaktancją, z moŜliwością obliczenia masy mięśniowej 
w poszczególnych segmentach ciała (prawa kończyna dolna, lewa 
kończyna dolna, prawa kończyna górna, lewa kończyna górna, 
prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, górna część ciała, dolna 
część ciała, tułów), 

j) dodatkowy komplet elektrod do BIA – 5 paczek po 100szt.. 
k) moduł EKG, 
l) waga ze wzrostomierzem (do 200kg, podziałka 100g, wzrostomierz 

do 214cm) – gwarancja 3 lata,  
m) taśma antropometryczna Gulicka min. 150cm. 

6. Oprogramowanie systemu do badań wysiłkowych musi  umoŜliwiać: 
a) oprogramowanie musi być zgodne z Windows XP i Windows 7,  
b) ocenę kondycji fizycznej pacjenta, 
c)  zarządzanie danymi pacjenta, przegląd danych w tabeli i w formie 

graficznej, 
d) podgląd danych on-line podczas trwania testu, 
e) podgląd w czasie rzeczywistym przebiegu O2 i CO2 w czasie testu, 
f) krzywe przebiegu objętości podczas wysiłku, na tle wartości 

spoczynkowych, 
g) kontrolę dowolnego ergometru, bieŜni poprzez łącze RS 232, 
h) automatyczne i ręczne wykrywanie punktu progu anaerobowego, 
i)  oprogramowanie musi posiadać wbudowane funkcje Oxygen 

kinetics,  
j) zaawansowane opracowywanie danych np. filtrowanie danych, 

sporządzanie arkuszy, 
k) przenoszenie danych do aplikacji typu: Excel, Origin, 
l) tworzenie protokołów ćwiczeń, 
m) edytor parametrów i wartości przewidywanych, 
n) moŜliwość podłączenia zewnętrznego EKG 
o) połączenie systemu z zestawem komputerowym PC i drukarką 

7. Urządzenia peryferyjne 
a) przewód próbkujący do gazów - 2 sztuki, 
b) 3 maski róŜnych rodzajów, 
c) zestaw komputerowy umoŜliwiający współpracę z laboratorium 

wysiłkowym oraz  
• jednostka centralna: procesor Intel E3400, pamięć RAM min. 

4GB, 
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• monitor LCD min. 20” np.: , BenQ G2025HDA 
• dysk twardy min. 500GB, 
• nagrywarka CD/DVD,  
• karta sieciowa, dźwiękowa, graficzna 
• wyjście/wejście min. 2 x USB2 lub/i USB 3,   
• klawiatura, myszka optyczna, 

8. Gwarancja 24  miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia 
pracowników. 

9. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
10. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 
                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 5.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
          

 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 6 – DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OCENY POSTAWY CIAŁA I KOŃCZYN DOLNYCH 

        
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OCENY 
POSTAWY CIALA I KOŃCZYN DOLNYCH. 

System komputerowej oceny ciała i kończyn dolnych np.: System MORA 4 
Generacji z Podoskopem 3D (lub równowaŜny) do oceny postawy ciała, stóp, 
koślawości i szprotowatości metodą fotogrametryczną Moire’a (lub równowaŜny). 

I. Zestaw do oceny postawy ciała i kończyn dolnych musi składać się z: 
1. Systemu do oceny postawy, który posiada i pozwala na: 

a) rejestrację przestrzenną (3D) obserwowanej powierzchni z 
wykorzystaniem metody stereografii rastrowej do analizy 
przestrzennej obrazu (Mora4), 

b) czas pojedynczego pomiaru poniŜej 1/20 sekundy, 
c) moŜliwość rejestracji sekwencji ruchu 4D=3D+TIME (przynajmniej 

2-3 pomiary na sekundę), 
d) oprogramowanie w polskiej wersji językowej (Win XP, WIN Vista 

32bit, Win 7/32bit) 
e) moŜliwość jednoczasowej pracy z dodatkowymi kamerami, 

stanowiskiem do Komputerowego Badania Stóp i wagą 
dwuplatformową, 

f) łatwość transportu, 

 Zestaw 1    
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g) odległość badania do 2,7m, 
h) oświetlenie pacjenta – Ŝarówka halogenowa do 180W, 
i) moŜliwość montaŜu na podstawie o regulowanej wysokości, 
j) moŜliwość oświetlenia pacjenta w podczerwieni (IR) o regulowanej 

jasności i zastosowania na ciele markerów odblaskowych, 
k) prezentacja wyników w postaci przestrzennej grafiki (animacja 3D) z 

moŜliwością przygotowania pokazu slajdów, 
l) dokładność obliczeń 1mm, 
m) eksport danych do arkusza statystycznego, 
n) wyposaŜenie: winda, kabel USB, kabel zasilający, instrukcja obsługi, 

oprogramowanie, walizka, 
o) wpis do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat CE, 
p) kamerę do obserwacji kończyn dolnych np.: CQ-Cam. 
q) windę do ustawiania aparatu na róŜnych wysokościach, 
r) klucz USB do pracy na niezaleŜnym komputerze, 
s) połączenie przez port USB, 
t) oprogramowanie powinno pozwalać na wyznaczenie następujących 

parametrów: długości krzywej kręgosłupa, wysokości kręgosłupa, 
maksymalne wychylenie linii wyrostków kolczystych od linii C7-S1, 
kąt nachylenia: tułowia, pochylenia tułowia, nachylenia miednicy, 
skręcenia miednicy, róŜnica wysokości trójkątów talii, róŜnica 
szerokości trójkątów talii, kąt linii ramion, róŜnica wysokości i 
głębokości dolnych kątów łopatek (nachylenie i skręcenie), róŜnica 
oddalenia dolnych kątów łopatek od kręgosłupa, wysokość i 
głębokość odcinka szyjnego, kąt nachylenia linii barków, asymetrii 
barków względem KK (punktu S1) i punktu C7, kąt nachylenia i 
pochylenia odcinka szyjnego C7-KS względem C7  , kąt nachylenia i 
pochylenia odcinka szyjnego KP-KS względem KP, nachylenie 
odcinka lędźwiowo-krzyŜowego, piersiowo-lędźwiowego, odcinka 
piersiowego górnego, łączna wielkość krzywizn, wskaźnik 
kompensacji, kąt lordozy lędźwiowej, połoŜenie szcytu lordozy, 
głębokość LL-PL, kat kifozy piersiowej, długość C7-KP, połoŜenie 
szczytu kifozy liczone od C7, długość C7-PL, wysokość kifozy liczona 
od C7 do PL, głębokość KP-PL, liczba łuków, liczba przecięć 
kręgosłupa z linią C7-S1, opis łuku prawostronnego i lewostronnego, 
współczynnik POTSI, FAI-C7, FAI-A, FAI-T, HDI-S, HDI-A, HDI-T, 
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rotacja sumy SR. 
 

2. Systemu do oceny kończyn dolnych który musi pozwalać na: 
a) badanie w oparciu o rozwiniętą metodę podoskopowi, pozwalające 

na obserwacją sfer nośnych, z informacją o przestrzennym, 
ukształtowaniu wysklepienia stopy, 

b) czas pojedynczego pomiaru poniŜej 1/20 sekundy  
c) moŜliwość rejestracji sekwencji ruchu (przynajmniej 2-3 pomiary na 

sekundę).  
d) podłączenie do komputera przez port USB  
e) oprogramowanie w wersji polskiej pracujące w środowisku Windows 

XP/Vista32bit  
f) moŜliwość jednoczasowej pracy z dodatkowymi kamerami i 

stanowiskiem do komputerowego Badania Postawy Ciała.  
g) łatwość transportu i przenoszenia – waga poniŜej 15kg, 
h) eksport danych do arkusza statystycznego  
i) wyniki podawane w postaci parametrów liczbowych oraz wydruków. 

UŜytkownik ma moŜliwość wyboru i dostosowania typu wydruku w 
zaleŜności od własnych oczekiwań  

j) wpis do rejestru wyrobów medycznych. Certyfikat CE.  
k) obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość) przez 

dodatkową kamerę  
l) dokładność odwzorowania obrazu nie mniejsza niŜ 2mm/punkt  
m) skaner przestrzenny 3D do oznaczenia wysklepienia śródstopia w 

warunkach obciąŜenia i odciąŜenia stopy  
n) analiza obciąŜeń dzięki kolorowej wizualizacji intensywności nacisku  
o) prezentacja wyników w postaci przestrzennej grafiki (Animacja 3D).  
p) dokładność obliczeń: 1 mm; 0.1stopnia  
q) oprogramowanie powinno pozwalać na wyznaczenie następujących 

parametrów:  
• długość stopy  
• szerokość stopy  
• proporcja długości/szerokości stopy (wskaźnik Wejsfloga).  
• kąt koślawości palucha ALFA.  
• kąt szpotawości palca BETA.  
• kąt piętowy GAMMA.  
• szerokość pięty liczona pomiędzy punktami. 
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• kąty koślawości palucha i szpotawości palca liczone do osi 
długiej stopy.  

• powierzchnia stopy przylegająca do podłoŜa.  
• powierzchnie waŜone (PSW)  
• wskaźnik kątowy Clarke'a (CL)  
• wskaźnik Sztritera - Godunowa  
• parametry według zmodyfikowanej biostereometrycznej metody 

oceny stóp (długość/szerokość/wysokość poszczególnych łuków 
kostnych )  

• parametry muszą być wyznaczane niezaleŜnie dla obu stóp. 
3. Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia 

pracowników. 
4. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
5. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 6.3 

UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
 

 
 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 7 – DOSTAWA PLATFORM  WIBRACYJNYCH 
 
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. PLATFORMY WIBRACYJNE NP.  ONE FITNESS 
VIBRA SPACE (lub równowaŜna) 

1. Moc silnika do 500W.  
2. Wielkość platformy (płyty na stopy): 35 x 51 cm. 
3. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.  
4. Antypoślizgowa powierzchnia wibracyjna.  
5. Poręcze z wygodnymi rękojeściami.  
6. Wyświetlacz czasu i prędkości.  
7. Regulowana amplituda oscylacji: od 0mm do 10 mm.  
8. Łatwa obsługa i czytelny wyświetlacz.  
9. Maksymalna masa uŜytkownika: do 200 kg . 
10. Masa: do 45 kg . 
11. Zasilanie: 220V.  
12. Gwarancja 24 miesiące. 
13. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
14. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
15. Serwis techniczny 24 miesiące. 

            

 Szt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
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2.  PLATFORMA BALANSOWA SIGMA (lub 
równowaŜna) 

1. Przeznaczenie - trening  równowagi i propriocepcji, z moŜliwością 
wykonywania ćwiczeń w jednej płaszczyźnie lub/i  w dwóch 
płaszczyznach, w pozycji siedzącej lub stojącej oraz jednonóŜ oraz 
obunóŜ. 

2. Wymagane parametry zestawu: 
a) 4 róŜnej wielkości nasadki pozwalające na stopniowanie obciąŜenia, 
b) moŜliwość wykonywania ćwiczeń: w jednej płaszczyźnie (strzałkowej 

lub czołowej) lub w dwóch płaszczyznach, w pozycji siedzącej lub 
stojącej, bądź jednonóŜ / obunóŜ, 

c) czytelne i przejrzyste oprogramowanie w języku polskim, 
d) antypoślizgowa powierzchnia platformy o średnicy min. 40 cm, 
e) stojak na monitor oraz notebook, podest z poręczami, 
f) dźwiękowa i wizualna informacja zwrotna dla ćwiczącego – 

BIOFEEDBACK, 
g) bank gotowych programów treningowych dla pacjenta, 
h) gry video, pozwalające na ćwiczenia poprzez zabawę, 
i) zakres wychylenia platformy: płaszczyzna przednio-tylna min. + 12° 

/ -12°, płaszczyzna przyśrodkowo-boczna min. + 12° / -12 °. 
j) bezprzewodowe połączenie platformy z komputerem za pomocą 

modułu USB, 
k) kamerę na statywie,  
l) modem USB - wyposaŜenie platformy w moduł USB do zbierania 

sygnału, 
3. Platforma zawiera: 

a) monitor LCD 22” dla pacjenta, 
b) przenośny zestaw komputerowy umoŜliwiający współpracę z 

platformą balansową oraz archiwizację i obróbkę danych: procesor 
Intel i5, RAM min. 6 GB, dysk twardy min. 500GB, we/wy min. 2x 
USB 2.0 lub/i USB 3.0, ekran min. 15,6”, podłączenie monitor LCD 
22”, karta grafiki zgodna z DirectX 10 i obsługująca 2 monitory, 
mysz optyczna, System Operacyjny Windows 7, Office 2010, 
dedykowana torba, 

4. Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia 
pracowników. 

5. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
6. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 

           Serwis techniczny 24 miesiące. 

 Zestaw 1    
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3. PLATFORMA DO TRENINGU KOOORDYNACJI – 
STABILOMETRYCZNA (ALFA) 
Platforma do treningu koordynacji – stabilometryczna (ALFA) (lub 
równowaŜna) 
Platforma do oceny i treningu równowagi ze stabilnym podłoŜem, poprawiająca 
propriocepcję kończyn dolnych. System czujników nacisku rejestruje kaŜdą 
zmianę pozycji pacjenta, a system elektroniczny przetwarza te zmiany na 
odpowiedni sygnał wyjściowy i przekazuje dane w czasie rzeczywistym do 
komputera z oprogramowaniem. Przekaz danych odbywa się za pomocą 
transmisji USB. 
-Platforma pozwalająca na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach 
stabilnego podłoŜa dla pacjentów ze schorzeniami o podłoŜu neurologicznym i  
ortopedycznym. 
- MoŜliwość rejestracji COP i dystrybucji obciąŜenia kończyn. 
- Test stabilometryczny, test dynamiczny, test dystrybucji obciąŜenia. 
- MoŜliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej 
tzw. „BIOFEEDBACK”. 
- Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi 
(stabilometrii) - wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenie 
standardowe, długość ścieŜki, pole powierzchni, prędkość. 
- Wyznaczanie wskaźnika BMI 
- MoŜliwość wykonania ćwiczeń ( gotowych programów treningowych): wahadło, 
ścieŜki, polowanie, tropienie, kolory, stabilność, dystrybucja obciąŜeń 
- MoŜliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych 
- MoŜliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i 
ćwiczeń. 
- Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i moŜliwość ich przesłania do dalszej 
obróbki w formacie środowiska Windows. 
- Kartoteka pacjenta 
- MoŜliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych 
arkuszy oraz multimedialnych 
- Max wymiary platformy: 55x55cm, wysokość 8cm 
- WyposaŜenie: platforma, podest z poręczami, stojak z monitorem LCD dla 
pacjenta o przekątnej 22”, komputer typu notebook , oprogramowanie CD 
- Minimalne wymagania komputera typu notebook:- procesor Intel i5, RAM min. 
6 GB, dysk twardy min. 500GB, we/wy min. 2 x USB 2.0 lub/i USB 3.0, ekran 
min. 15,6”, karta grafiki zgodna z DirectX 10 z moŜliwością podłączenia monitora 
LCD 22”, mysz optyczna, System Operacyjny Windows 7, Office 2010, 
dedykowana torba. 
- MoŜliwość współpracy z kamerą video. 
 

 Zestaw 1    
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1. Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia 
pracowników. 

2. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
3. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 

           Serwis techniczny 24 miesiące. 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 7.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 

 
 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 8 – DOSTAWA REJESTRATORA AKTYWNOSCI RUCHOWEJ WRAZ Z CZYTNIKIEM ORAZ 
OPROGRAMOWANIEM 
               
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. REJESTRATOR AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ WRAZ Z 
CZYTNIKIEM I OPROGRAMOWANIEM 
 

1. Zestaw do rejestracji aktywności ruchowej i pomiaru natęŜenia światła 
typu Actiwatch (AW2) (lub równowaŜny) : 
a) rejestrator aktywności ruchowej i pomiaru natęŜenia światła - szt. 2, 
b) czytnik do rejestratora aktywności ruchowej - szt. 1, 
c) oprogramowanie – szt. 1, z moŜliwością: współpracy ze 

środowiskiem Windows XP SP3, analizy danych, przedstawienia 
danych w formie wykresów, importu danych do programów 
statystycznych Excel, Origin, Statistica.  

2. Rejestrator aktywności ruchowej musi być odporny na wilgotność, 
wstrząsy, kurz i inne niekorzystne zmiany środowiska.  

3. Rejestrator aktywności ruchowej musi posiadać akumulator litowy, 
wielokrotnego ładowania (5-7 lat pracy) wraz z odpowiednim 
urządzeniem do ładowania akumulatora. 

4. Zestaw musi posiadać moŜliwość łączenia z komputerem poprzez 
gniazdo USB. 

5. Przykładowe zastosowanie zestawu:  
a) diagnozowanie i monitoring przebiegu snu, 
b) badania nad snem, 

 Zestaw 1    
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c) monitoring aktywności ruchowej, 
d) kliniczne szacowanie zaburzeń psychiatrycznych, 
e) badania w chorobie Alzheimera. 

6. Parametry techniczne: 
f) Wymiary:     max. 45x25x12 mm 
g) Waga:     max. 17 g (z paskiem) 
h) Pamięć:      min. 1 MBit 
i) Częstotliwość sumowania pomiarów: 15 sek. – 5 min. 
j) Typ baterii:     litowa, wielokrotnego 

ładowania 
k) Częstotliwość próbkowania:  min. 32Hz 
l) Zakres pomiaru natęŜenia światła:  5 – 100 000 Lux 
m) Zakres mierzonego światła:   400 – 900 nm 
n) Czas ładowania baterii:   6 godzin 
o) Wodoszczelność w standardzie IPX7 

7. Gwarancja 24 miesiące. 
8. Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
9. MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
10. Serwis techniczny 24 miesiące. 

 
                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 8.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 9 - DOSTAWA SAUNY DWUDZIELNEJ 
          
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. SAUNA DWUDZIELNA 
Sauna dwudzielna typu combi oraz infrared: (210x190xwys.210)cm oraz z 
kwarcowymi promiennikami podczerwieni(150x120xwys.205)cm – 2 kpl. 
Część 1 sauny:  
sauna fińska z generatorem pary wodnej. Piec wielofunkcyjny minimum 8kW 
sterowany z zewnątrz z moŜliwością programowania róŜnych klimatów z rusztem 
ze stali nierdzewnej, elektroniczny sterownik sauny do pieców combi, pojemniki 
na esencje aromatyczne, kamienie. 

• Wymiary minimum: (210x190xwys.210)cm 
• Kabina wykonana ze świerku skandynawskiego KL A+ 
• Ściany wypełnione wełną mineralną + ekran z folii aluminiowej 

paroizolacyjnej 
• 3 ławki wzmacniane do uŜytku publicznego– szerokość ławki 53cm , 

podłoga, oparcia, podgłówek, osłona pieca -wykonane z Abachi  
• Piec combi min. 8kW sterowany z zewnątrz 
• Zasilanie 400V 
• Elektroniczny sterownik do pieców combi 
• Kompletne oświetlenie naroŜne 
• Drzwi szklane hartowane, szkło przyciemniane z zamkiem rolkowym, 
• Wentylacja z regulacją wywiewu i nawiewu. 
• Akcesoria: cembrzyk 4L z chochlą drewnianą, higrometr, klepsydra, 

aromat 
• Atest TUV/GS, CE, PZH 

Część 2 sauny: 

 Kpl. 2    
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sauna infrared z 5-cioma kwarcowymi promiennikami podczerwieni Philips Vitae 
z filtrem Red Glass wraz z regulacja mocy lamp. 

• Wymiary minimum: (150x120xwys.205)cm 
• Kabina wykonana ze świerku skandynawskiego KL A+, 
• Drzwi szklane hartowane, szkło przyciemniane z zamkiem rolkowym, 
• Sterownik zamontowany w kabinie 
• Ławki, podłoga, oparcie wykonane z Abachi,  
• 5 promienników IR o  mocy 600W kaŜda + sterownik zamontowany w 

kabinie z wbudowanym radiem oraz regulacja mocy lamp, 
      •    Osłona lamp.   
                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 

 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 9.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
 

 
............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 10 – DOSTAWA PRZYRZĄDÓW GIMNASTYCZNYCH 
               
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. 

DRĄśEK GIMNASTYCZNY WYCZYNOWY „MUNICH” 
DrąŜek gimnastyczny, wyczynowy „Munich” (lub równowaŜny) 
posiadający certyfikat FIG  
- regulacja wysokości od 270 do 310 cm (co 5 cm)  
- poprzeczka ze stali nierdzewnej o wysokiej rozciągliwości z końcówkami 
pokrytymi powłoką epoksydową i linką bezpieczeństwa w środku 
zabezpieczającą zawodnika w przypadku pęknięcia poprzeczki, testowania 
ultradźwiękowo  
- podwójny system naciągu linek typ Reuter, z 2 blokadami, 4 okrętkami, 4 
łańcuchami oraz 12 klamrami w kształcie litery D  
- system Reuthera  
- średnica poprzeczki 28mm  
- wysokość poprzeczki (wymagana na zawodach): 280cm  
- rama posiada szerokie, okrągłe stopy zabezpieczające podłoŜe  
- wsporniki z wytrzymałej stali pokrytej powłoką epoksydową, elementy 

wewnętrzne   chromowane - zajmowana powierzchnia (wraz z 

naciągami): 4 x 5,5m  

 

Szt. 1 

   

2. 
PORĘCZE RÓWNOLEGŁE WYCZYNOWE „PALLAS” 

(lub równowaŜne) 
Posiadające certyfikat FIG   
- regulacja wysokości od 160 do 210 cm (co 5 cm). 

 
Szt. 1 

   



81 

- płynna regulacja szerokości od 41do 61 cm  
- długość poprzeczek 350 cm  
- poprzeczki z 3 wypełnieniami z włókna szklanego wzmocnione wielowarstwową 
sklejką  
- stabilna rama dzięki stoŜkowatym wspornikom i sztywnej podstawie  
- trzy punktowy system zamkowy  
- sztywna rama stalowa, pokrywa powłoką epoksydową  
- dolne stopy z podkładkami zabezpieczającymi podłoŜe  
- niklowane rury wsuwane  
- niklowane Ŝeliwne zatrzaski i prowadnice poprzeczek  
- system Reuthera  
- odległość pomiędzy poprzeczkami: 42-52cm  
- wysokość wymagana na zawodach: 200 cm  
- zajmowana powierzchnia: 350x166cm (z uwzględnieniem poprzeczek)  

3. 

PORĘCZE ASYMETRYCZNE WYCZYNOWE 
„MEXICO” (lub równowaŜne) 
Posiadająca certyfikat FIG  
Charakterystyka:  
- bezstopniowa regulacja szerokości od 100 do 185 cm, mierzona po przekątnej 
ze wskazaniem kiedy przy wysokości wymaganej na zawodach szerokość będzie 
180cm mierzona po przekątnej  
- regulacja wysokości poprzeczki górnej: od 226 do 276cm (co 5 cm)  
- regulacja wysokości poprzeczki dolnej: od 146 do 196cm (co 5 cm)  
- okrągłe poprzeczki z rdzeniem z włókna szklanego, laminowany buk z 
końcówkami pokrytymi powłoką epoksydową  
- system napięcia wykonany ze stalowych linek, podwójny system napięcia 
Reuthera, z 2 blokadami, 4 okrętkami, 4 łańcuchami  
- wsporniki pionowe: rury stalowe, pokryte powłoką epoksydową  
- prowadnice wewnętrzne: niklowane rury stalowe  
- stopa (rama dolna) stalowa, pokrywa powłoką epoksydową z wbudowanymi 
kółkami transportowymi  
- wsporniki poprzeczek Ŝeliwne  
- zajmowana powierzchnia (wraz z naciągami): 4 x 5,5m  

 

Szt. 1 

   

4. 

RÓWNOWAśNIA WYCZYNOWA „LAUSANNE” 
(lub równowaŜne) 
Posiadająca certyfikat FIG  
Charakterystyka: 
- regulacja wysokości od 65 do 125 cm (co 5 cm) 
- długość 500cm, szerokość 10 cm  
- szerokość nóg 122x8x8cm  

 

Szt. 1 
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- podwójny system absorpcji wstrząsu  
- belka wykonana z grubościennego aluminium  
- równowaŜnia pokryta elastycznym obiciem i higroskopijnym materiałem  
- belka z miękkimi nakładkami na końce  
- stalowa rama pokryta powłoką epoksydową oraz gumowymi podkładkami 
chroniącymi podłoŜe  
- System Reuthera  
- zajmowana powierzchnia: 500x122cm 

5. 
OBICIE RAMY DLA RÓWNOWAśNI WYCZYNOWEJ 
„LAUSANNE” 
Obicie ramy dla równowaŜni wyczynowej „Lausanne”  
1 kpl na 1 nogę  

 
Kpl. 2 

   

6. 

MATERAC  ASEKURACYJNY BEIJING BLUE (lub 
równowaŜny) 
Wymiary: 300x200cm  
Materac: 30cm  
Kolor: niebieski 
Charakterystyka:  
- przeznaczony jest do celów � ateracach� h celem układania na � ateracach 
pod przyrządy gimnastyczne jako dodatkowa ochrona  
- miękka pianka o zaawansowanej technologii 18kg/m3  
- spód jest anty-poślizgowa, góra pokryta jest materiałem JF-Gym-Bisonyl w 
kolorze niebieskim. 

 

Szt. 1 

   

7. 

RAMA WYCZYNOWA DO KÓLEK 
GIMNASTYCZNYCH „ATLAS” (lub równowaŜna) 
  
Posiadająca certyfikat FIG  
Charakterystyka:  
- regulacja wysokości od 275 do 310 cm (co 5 cm)  
- system pochłaniania wstrząsów redukujący siłę wierzchołkową  
- podwójny system naciągu linek z zabezpieczeniem  
- kółka drewniane (ze sklejki wielowarstwowej) na metalowych linkach z 
zabezpieczeniem przed skręcaniem, dodatkowo pokrytych powloką plastikową, 
zawieszone na łoŜyskach kulkowych  
- wysokość ramy: 5,98m / wymagana minimalna wysokość sali: 6m  
- rama ze stalowych rur pokryta powłoka epoksydową / strona wewnętrzna rur 
chromowana  
- rama posiada szerokie, okrągłe stopy zabezpieczające podłoŜe  
- wysokość kółek 280cm  

 

Szt. 1 
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- długość linek 300cm  
- szerokość między linkami 50cm  
- system Reuthera  
- podwójny system naciągu linek typ Reuter, z 4 blokadami, 4 okrętkami, 4 
łańcuchami oraz 16 klamrami w kształcie litery D  
- naciąg regulowany w zaleŜności od wagi i umiejętności gimnastyka  
- zajmowana powierzchnia (wraz z naciągami): 4 x5,5m  

8. MATA GIMNASTYCZNA ROLOWANA  
Wymiary: 14x2m  
grubość: 25mm  
Posiadająca certyfikat Instytutu Sportu – w załączeniu  
Maty gimnastyczne rolowane wykonane są z laminowanych płomieniowo warstw 
pianki PE (polietylen) oraz wykładziny gimnastycznej. Dzięki laminowaniu 
płomieniem nie są stosowane Ŝadne kleje a sama pianka dzięki swoim 
właściwością zapewnia bardzo dobre parametry pochłaniania i wybicia. 
Zastosowanie wykładziny gimnastycznej zmniejsza ryzyko oparzeń i otarć 
naskórka przez co trening na macie moŜe i powinien odbywać się boso.  
Generalne zastosowanie mat gimnastycznych rolowanych jest do ćwiczeń 
gimnastycznych z zakresu akrobatyki i gimnastyki sportowej lub zwykłych zajęć 
ogólnorozwojowych uprawianych bez obuwia i bez znaczenia dla grupy wiekowej 
ćwiczących. Poszczególne maty moŜna ze sobą łączyć w ścieŜki lub plansze 
gimnastyczne.  

 

Szt. 2 

   

9. 

KOTWA PODŁOGOWA DO TRWAŁEGO 
MOCOWANIA SPRZĘTU GIMNASTYCZNEGO 
Kotwa stała przykręcana bezpośrednio do istniejącej posadzki.  
Nie wymagająca zatapiania w betonie. 
Wymiary: 120 mm x 120 mm 

 
Szt. 12 

   

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 10.3 

UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 



84 

 
 

 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  

 
 
 
 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 11 – DOSTAWA KOSZY NAJAZDOWYCH  
           
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. KOSZE NAJAZDOWE (NP. HYDROPLAY OFFICIAL) 

Kosze najazdowe np.: Hydroplay Official (lub równowaŜne) 

-Certyfikat FIBA dopuszczający do najwyŜszej klasy rozgrywek. 
-Certyfikat bezpieczeństwa B. 
-Wysięg minimum 320cm. 
-Masa kompletnego kosza do 1100kg. 
-Wymiary po złoŜeniu : 410x185x170 cm. 
-Składany hydraulicznie przy uŜyciu oleodynamicznej pompy manualnej. 
-Kółka oblane materiałem elastycznym zapobiegającym powstawaniu rys w 
podłodze. 
-4 koła jezdne w tym 2 skrętne. 

 Szt. 2    
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-Unoszenie i opuszczanie hydrauliczne. 
-Regulowana wysokość i pozycjonowanie tablic - tablica musi pozostawać w 
pionie podczas składania w celu umoŜliwienia gry w mini siatkówkę (260cm). 
-Ruchoma obręcz z siatką ze wzmocnionej bawełny. 
-Dodatkowy komplet tablic wraz z osłonami i obręczami. 
-Tablice ze szkła bezpiecznego o grubości 12 mm. Wymiar tablicy: 180cm x 
105cm. -MoŜliwość podświetlania diodami. 
-Osłony bezpieczeństwa: statywu i tablic,  
-Konstrukcja do zamocowanie zegarów 24 sekund (wymiar tablicy zegara: 
szerokość 850mm, wysokość 650mm). 
-Wymagający kotwienia w podłoŜu z kompletem zaczepów bezpieczeństwa. 
-Osłony bezpieczeństwa: statywu i tablic,  
-Konstrukcja do zamocowanie zegarów 24 sekund (wymiar tablicy zegara: 
szerokość 850mm, wysokość 650mm). 
-Wymagający kotwienia w podłoŜu z kompletem zaczepów bezpieczeństwa 
                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 

 
 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 11.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
. 

............................, dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 12 DOSTAWA MATERACY GIMNASTYCZNYCH 

 
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. MATERAC GIMNASTYCZNY GR 5 CM 
Parametry: 
- kolor niebieski 
- rozmiar 200X100 CM 
-wkład z pianki RG 80KG/M Sześcienny 
- naroŜniki wykonane z PVC 
- patki łączeniowe 
- certyfikat instytutu sportu na znak BEZP „B” 
- deklaracja zgodności z NORMĄ PN – EN 12 -503- 1:2004 

 Szt. 
 

10    

2. MATERAC GIMNASTYCZNY GR 5 CM 
Parametry: 
- kolor niebieski 
- rozmiar 200X100 CM 
-wkład z pianki RG 80KG/M Sześcienny 
- naroŜniki wykonane z PVC 
- patki łączeniowe 
- certyfikat instytutu sportu na znak BEZP „B” 
- deklaracja zgodności z NORMĄ PN – EN 12 -503- 1:2004 

 Szt. 
 

20    

3. MATERAC GIMNASTYCZNY GR 10 CM 
Parametry: 

 Szt. 10    
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- kolor niebieski 
- rozmiar 200X100 CM 
-wkład z pianki RG 80KG/M Sześcienny 
- naroŜniki wykonane z PVC 
- patki łączeniowe 
- certyfikat instytutu sportu na znak BEZP „B” 
- deklaracja zgodności z NORMĄ PN – EN 12 -503- 1:2004 

 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 12.3 

 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
 

 
............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
ZADANIE 13 - DOSTAWA WYPOSAśENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 1 

 

                
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. MASZYNA DWUFUNKCYJNA – MM KL PIERSIOWEJ 
+MM. PLECÓW - ROZPIĘTKI 

Maszyna dwufunkcyjna  - mmkl. piersiowej + mm. pleców  - rozpiętki  

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej  profesjonalnej   
maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. klatki piersiowej i mm. pleców  wraz z 
montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 

 Szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  
- wymiary:   

 •  dł./ szer./wys. w cm 125-135/140-155/195 -205 
•         Waga stosu  - 75 kg   

 •  liczba stosów – 1 
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES , symbol A3B+A3P 
 A . KONSTRUKCJA 
 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
 
B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄśENIA  – rodzaje, zastosowania 
 
Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały 
współczynnik wydłuŜenia linowego  
Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie 
frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej 
temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego 
zapewniające długą Ŝywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w 
trakcie ćwiczeń. 
 
Zespoły obciąŜników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 
22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali 
nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie 
w rozstawie 200 mm.  
Osłony obciąŜników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - 
kolor czarny  
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C. MALOWANIE 
 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 
D. TAPICERKA 
 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
 
Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo 
śruba dociskową. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji  
 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  

5. Gwarancja, warunki serwisowania  

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 
miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz 
łoŜyska. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. MASZYNA DWUFUNKCYJNA – MM NAJSZERSZY 
GRZBIETU WYCIAG GÓRNY i DOLNY 

Maszyna dwufunkcyjna  - mm najszerszy grzbietu  - wyciąg górny i 

 Szt. 1    
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dolny  

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej  profesjonalnej  
maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. najszerszych grzbietu  - wyciąg górny i 
dolny wraz z montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 195-201 /70-90/ 210 -225 
•         Waga stosu  - 95 kg   

 •  liczba stosów – 1 
•        Maszyna musi posiadać w zestawie gryf zaczepowe do 

wyciągów – 
                            1 – długi  do wyciągu górnego  
                            2 – gryf prosty krótki do wyciągu dolnego  
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES  symbol A4F+A5F SPEC 
A . KONSTRUKCJA 
 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
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zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
 
B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄśENIA  – rodzaje, zastosowania 
 
Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały 
współczynnik wydłuŜenia linowego  
Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie 
frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej 
temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego 
zapewniające długą Ŝywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w 
trakcie ćwiczeń. 
Zespoły obciąŜników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 
22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali 
nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie 
w rozstawie 200 mm.  
Osłony obciąŜników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - 
kolor czarny  
 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Gryfy zaczepowe montowane za pomocą karabińczyków. 
Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tzn. zatrzaski oraz 
dodatkowo śruba dociskową. 
Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, 
wykończone antypoślizgowo. Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie 
gwarancji  
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4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5.. Gwarancja, warunki serwisowania 

          Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na konstrukcję nośną, 
     24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, 
    linki oraz łoŜyska .  

 

3. MASZYNA JEDNOFUNKCYJNA MM OBRĘCZY 
BARKOWEJ - WYCISKANIE  SIEDZĄC 

Maszyna jednofunkcyjna    - mm. obręczy barkowej – wyciskanie 
siedząc    

1. Przedmiot  zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie 
nowej profesjonalnej  maszyny jednofunkcyjnej do ćwiczeń mm obręczy 
barkowej  - wyciskanie siedząc   wraz z montaŜem i przeszkoleniem 
uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 

 Szt. 1    



94 

określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 
 3. Wymagania techniczne: 
Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 190-200 /120-130/ 175-185 

•         Waga stosu  -  95  kg   
 •  liczba stosów – 1 

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES symbol A5A 

 A . KONSTRUKCJA 
 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
 
B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄśENIA  – rodzaje, zastosowania 
 
Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały 
współczynnik wydłuŜenia linowego  
Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie 
frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej 
temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego 
zapewniające długą Ŝywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w 
trakcie ćwiczeń. 
 
Zespoły obciąŜników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 
22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali 
nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie 
w rozstawie 200 mm.  
Osłony obciąŜników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - 
kolor czarny  
 
C. MALOWANIE 
 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
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oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 
D. TAPICERKA 
 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
 
Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo 
śruba dociskową. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji  
 

4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na konstrukcję nośną, 24 
miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz 
łoŜyska.  

4. URZĄDZENIE DWUFUNKCYJNE – MM SKOŚNE 
BRZUCHA – TWISTER SIEDZĄC I STOJĄC 

URZĄDZENIE  dwufunkcyjne  - mm. skośne brzucha  - twister siedząc i stojąc    

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego profesjonalnego  
urządzenia  dwufunkcyjnego do ćwiczeń mm. skośnych brzucha – twister siedząc 

 Szt. 1    
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i stojąc  ud  wraz z montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 150-160 /70-80/ 130-140 

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES, symbol A9D 

 A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 
60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
B. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
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C. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
.Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz 
dodatkowo śruba dociskową. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji  
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na konstrukcję nośną, 24 
miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz 
łoŜyska. 
 
 

5. MASZYNA DWUFUNKCYJNA – MM 
PRZYWODZICIELE I ODWODZICIELE UD SIEDZĄC 
 
Maszyna dwufunkcyjna  - mm przywodziciele i odwodziciele ud – 
siedząc 
1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej  
maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. przywodzicieli i odwodzicieli ud 
siedząc  wraz z montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 

 Szt. 1    
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sprzętu do uŜytkownika. 
• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 

ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 160-170 /150-160/ 150-160 

•         Waga stosu  - 90 kg   
 •  liczba stosów – 1     

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES symbol A12F+A13F  

A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄśENIA  – rodzaje, zastosowania 
Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały 
współczynnik wydłuŜenia linowego  
Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie 
frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej 
temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego 
zapewniające długą Ŝywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w 
trakcie ćwiczeń. 
Zespoły obciąŜników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 
22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali 
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nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie 
w rozstawie 200 mm.  
Osłony obciąŜników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - 
kolor czarny  
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo 
śruba dociskową. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji  
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników*. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

6. MASZYNA DWUFUNKCYJNA – MM BRZUCHA I 
PLECÓW - SIEDZĄC 
 
Maszyna dwufunkcyjna  - mm brzucha  i pleców – siedząc 
1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej  

 Szt. 1    
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maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. brzucha i pleców   wraz z montaŜem i 
przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  •  dł./ szer./wys. w cm 185-195 /125-135/ 175-185 

•         Waga stosu  - 60 kg   
 •  liczba stosów – 1     

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES symbol A39F  

A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄśENIA  – rodzaje, zastosowania 
Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały 
współczynnik wydłuŜenia linowego  
Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie 
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frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej 
temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego 
zapewniające długą Ŝywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w 
trakcie ćwiczeń. 
Zespoły obciąŜników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 
22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali 
nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie 
w rozstawie 200 mm.  
Osłony obciąŜników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - 
kolor czarny  
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo 
śruba dociskową. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji  
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na konstrukcję nośną, 24 
miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz 
łoŜyska. 

 

7. URZĄDZENIE „JEŹDZIEC” MM. OBRĘCZY  Szt. 1    
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BARKOWEJ + MM. BRZUCHA 

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych  profesjonalnego 
urządzenia do ćw. mm. brzucha i obręczy barkowej tz ”jeździec”prostego bez 
zasilania elektrycznego  wraz z montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 135-145 /    55-65  / 125-135  

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES . symbol RK-2 

 A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80x40*3, 
60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
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minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

8. ŁAWKA UNIWERSALNA Z REGULACJĄ KATA 
OPRCIA I SIDZISKA 

ławka uniwersalna  - z regulacja kąta  oparcia i siedziska   

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej ławki 
uniwersalnej   wraz z montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

3. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 

 Szt. 1    
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godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 130-140 /55-65/ 140-150 

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy  HES , symbol  L11F . 

A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 
60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 
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• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 13.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 

 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

  

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
     ZADANIE 14 - DOSTAWA WYPOSAśENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 2 
 
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. SZTANGIELKA CHROMOWANA 1KG 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 2    

2. SZTANGIELKA CHROMOWANA 2 KG 
Sztangielka chromowana 2 kg. 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 2    

3. SZTANGIELKA CHROMOWANA 2,5 KG 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 4    

4. STOJAK NA SZTANGIELKI 
– wolnostojący o stabilnej konstrukcji, 10 poziomowy 

 Szt. 1    

5. MASZYNA WIELOFUNKCYJNA WYCIĄG - BRAMA 

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej  
maszyny wielofunkcyjnej  - wyciąg brama   wraz z montaŜem i przeszkoleniem 

 Szt. 1    
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uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 250-260 /90-110-90/ 175 -185 
•         Waga stosu  - 2 x 80  kg   

 •  liczba stosów – 2 
•        Kolumny ze stosami połączona belka górna na której istniej 

uchwyty do pociągania  
•        Maszyna musi posiadać w zestawie gryf zaczepowe do 

wyciągów – 
                            1 – 2 szt  - gryfów pojedynczych  z raczka obrotową 
                            2 – 1 szt -  gryf wygięty z podwójnym chwytem,  szerokość 
chwytu-32 cm 
                            3 – 1 szt - gryf wygięty – szer 71  
                            4 – 1 szt - gryf z podwójnym chwytem równoległym z 
raczkami obrotowymi  
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES symbol A6 

 A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
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zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄśENIA  – rodzaje, zastosowania 
Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały 
współczynnik wydłuŜenia linowego  
Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie 
frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej 
temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego 
zapewniające długą Ŝywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w 
trakcie ćwiczeń. 
Zespoły obciąŜników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 
22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali 
nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie 
w rozstawie 200 mm.  
Osłony obciąŜników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - 
kolor czarny  
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Gryfy zaczepowe montowane za pomocą karabińczyków. 
Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo 
śruba dociskową. 
Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, 
wykończone antypoślizgowo. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji  
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 



109 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na konstrukcję nośną, 24 
miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz 
łoŜyska. 

 

6. MASZYNA DWUFUNKCYJNA  -NA WOLNY CIĘśAR 
HAK MASZYNA  - PRZYSIAD + WYPYCHANIE  

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej maszyny 
dwufunkcyjne – na wolny cięŜar – hak maszyna – przysiad + wypychanie  wraz 
z montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 220-230 /95-105/ 162-175 

 Szt. 1    
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• Tuleje na obciąŜenia o średnicy fi 50  
• Roli prowadzące łoŜyskowane  

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES , symbol A8  
 A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, 
wykończone antypoślizgowo. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

7. MASZYNA NA WOLNY CIĘśAR – MARTWY CIĄG    Szt. 1    
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1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej maszyny 
na wolny cięŜar – do ćwiczeń mm. najszerszych grzbietu  - martwy ciąg wraz z 
montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

•  dł./ szer./wys. w cm 220-230 /85-95/ 50-60 

• Tuleje na obciąŜenia o średnicy fi 50  
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES , symbol A10  

 A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
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Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, 
wykończone antypoślizgowo. 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

8. MASZYNA SMITHA – SZTANGA NA 
PROWADNICACH (lub równowaŜna) 

1. Przedmiot  zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej  
Maszyny Smitha  - sztanga na prowadnicach    wraz z montaŜem i 
przeszkoleniem uŜytkowników. 
2. Sposób i miejsce dostawy 
• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 

handlowe przystosowane do transportu masowego.  
• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 

sprzętu do uŜytkownika. 

 Szt. 1    
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• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •       dł./ szer./wys. w cm 95-105 /75-85/ 170-180 
• Tuleje na obciąŜenia o średnicy fi 50  
• Kolumny prowadzące łoŜyskowane , prę t sztangi utwardzony  

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES , symbol S3FSP  
 A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8. 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, 
wykończone antypoślizgowo. 
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Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,   
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 14.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 

 
 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
          ZADANIE 15 - DOSTAWA WYPOSAśENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 3 
     
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. SZTANGIELKA CHROMOWANA 3 KG 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 4    

2. SZTANGIELKA CHROMOWANA 4 KG 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 2    

3. SZTANGIELKA CHROMOWANA 5 KG 
Sztangielka chromowana 5 kg. 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 2    

4. SZTANGA PROFESJONALNA KOMPLETNA 
Sztanga profesjonalna kompletna 
 dł. 150 -160 mm, średnica 50 mm, tuleje łoŜyskowane, obrotowe wraz z 
zaciskami, chwyt o średnicy 28-30 mm, radełkowany, pokryta chromem 
odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 

 Szt. 1    

5. SZTANGA PROFESJONALNA KOMPLETNA 
dł. 210-220 mm, średnica 50 mm, tuleje łoŜyskowane, obrotowe wraz z 
zaciskami, chwyt o średnicy 28-30 mm, radełkowany, pokryta chromem 
odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 

 Szt. 1    

6. ŁAWKA PŁASKA DO WYCISKANIE SZEROKA ZE 
STOJAKAMI     

 Szt. 1    
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1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej ławki 
płaskiej do wyciskania szerokiej ze stojakami    wraz z montaŜem i 
przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 160-170 /125-1300/ 120-130 

•     Rozstaw  wewnątrz stojaków -  szerokość 1150 mm 
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES, symbol L4F 
A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 
60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
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Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  

6. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
            Serwis techniczny 24 miesiące. 

 

7. ŁAWKA SKOS GÓRA  DO WYCISKANIE SZEROKA 
ZE STOJAKAMI     

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej ławki 
skos góra  do wyciskania szerokiej ze stojakami    wraz z montaŜem i 
przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 

 Szt. 1    
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handlowe przystosowane do transportu masowego.  
• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 

sprzętu do uŜytkownika. 
• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 

ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

 •  dł./ szer./wys. w cm 160-170 /125-1300/ 150-160 

•     Rozstaw  wewnątrz stojaków -  szerokość 1150 mm 
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES, symbol L6F 
A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 
60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
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sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na konstrukcję nośną, 24 
miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz 
łoŜyska. 

 

8. ŁAWKA DO ĆWICZEŃ MM. PROSTOWNIKÓW 
GRZBIETU   

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej ławki do 
ćwiczeń mm. prostowników grzbietu   wraz z montaŜem i przeszkoleniem 
uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 

 Szt. 1    
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podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  

•  dł./ szer./wys. w cm 120-130 /   80-85  / 85-95  

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy "HES , symbol L7F  

 A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 
100*50*3., 60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo 
śruba dociskową. 
4. Dokumentacja 

• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  

4. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
            Serwis techniczny 24 miesiące. 

 

9. ŁAWKA UNIWERSALNA 
Dł./Szer./wys./ w cm 130-140/55-65/140-150 
Wykonany wyłącznie z kształtowników zamkniętych o gr. ścianki 3-5 mm 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji min w 
klasie 8.8 
Elementy gumowane łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
Tapicerka siedzisk i oparć wykonana ze sklejki o gr. 12 mm, gąbki o granulacji 
min. 140 i grubości 25mm 
Karta gwarancyjna  
Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczeń oraz jego opis 
Dokument potwierdzający spełnienie norm bezpieczeństwa tj. deklaracje 
zgodności z polskimi i europejskimi normami. 

 Szt. 1    

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
 

Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 15.3 
UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
 

      ZADANIE 16 - DOSTAWA WYPOSAśENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 4 
       
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. SZTANGIELKA CHROMOWANA 6KG 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 2    

2. SZTANGIELKA CHROMOWANA 7KG 
Gryf chromowany, radełkowany, obciąŜenie pokryte powłoką gumowaną z 
wytłoczonym oznaczeniem cięŜaru 

 Szt. 2    

3. SZTANGA FRANCUSKA PROFI/ŁAMANA 
Sztanga francuska profi/łamana 
Dł. 150-160 mm, średnica 50mm 
Tuleje łoŜyskowane, obrotowe wraz z zaciskami, chwyt o średnicy 28-30 mm, 
radełkowany, pokryta chromem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. 

 Szt. 1    

4. ŁAWKA DO ĆWICZEŃ BICEPSÓW  - MODLITEWNIK 
Z REGULACJĄ WYSKOSCI STOJAKÓW  

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowa profesjonalna ławka do 
ćwiczeń bicepsów  - modlitewnik z regulacją wysokości stojaków wraz z 

 Szt. 1    
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montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 

2. Sposób i miejsce dostawy 

• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 
handlowe przystosowane do transportu masowego.  

• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 
sprzętu do uŜytkownika. 

• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 
ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 
Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  
•  dł./ szer./wys. w cm 90-105 / 95-105  / 110-115  
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES symbol L12R  
A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 
60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
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materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 
• gwarta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników*. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

5. PORĘCZ – MM. BRZUCHA ORAZ TRICEPS + 
PODCIĄGANIE (CHWYT WĄSKI I SZEROKI) 

PORĘCZ  - mm. brzucha oraz triceps +  podciąganie (chwyt wąski i 
szeroki) 
1. Przedmiot  zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych profesjonalnych  
poręczy do ćwiczeń   - mm. brzucha oraz tricepsów + podciąganie(chwyt wąski i 
szeroki )   wraz z montaŜem i przeszkoleniem uŜytkowników. 
2. Sposób i miejsce dostawy 
• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 

handlowe przystosowane do transportu masowego.  
• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 

sprzętu do uŜytkownika. 
• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 

ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

 Szt. 1    
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• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 
Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  
•  dł./ szer./wys. w cm 180-190 /120-130/ 210-220 
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES symbol  P1+P1F 
A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3. 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
D. TAPICERKA 
Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze 
sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji 
minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym 
materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. 
sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne uŜytkowanie oraz pot 
ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy. 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji  
4. Dokumentacja 
• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  
5. Gwarancja, warunki serwisowania 

Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 

            Serwis techniczny 24 miesiące. 

6. STOJAKI PROFESJONALNE WYSOKIE POD  Szt. 1    
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SZTANGĘ   

1. Przedmiot  zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych  profesjonalnych 
stojaków wysokich pod sztangę       wraz z montaŜem i przeszkoleniem 
uŜytkowników. 
2. Sposób i miejsce dostawy 
• Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie 

handlowe przystosowane do transportu masowego.  
• Wykonawca dokona montaŜu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia 

sprzętu do uŜytkownika. 
• Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie 

ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – UŜytkowników, własnym 
transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej 
godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi UŜytkownika nie 
później niŜ 2 dni robocze przed dostawą. 

• Podczas montaŜu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
UŜytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji 
podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi 
w procesie obsługowym przewidzianym dla uŜytkownika sprzętu. 

• Urządzenie po wykonanym montaŜu musi spełniać wymagania techniczne 
określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji. 

3. Wymagania techniczne: 
Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone 
poniŜej:  
•  dł./ szer./wys. w cm 65-75 /    60-70  / 100-180  
Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i uŜytkowe 
równowaŜne lub wyŜsze i lepsze od produktu firmy HES . symbol S2PW 
A . KONSTRUKCJA 
Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników 
zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3, 
60*60*3 
Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane 
minimum w klasie 8.8 
C. MALOWANIE 
Przyrządy i maszyny lakierowane najwyŜszej klasy lakierami proszkowymi 
utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia 
oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.  
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WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE 
Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji 
4. Dokumentacja 
• Karta gwarancyjna  
• Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis  
• DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  . 
• Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym  

5. Gwarancja, warunki serwisowania 
Gwarancja 24 miesiące od momentu montaŜu i przeszkolenia pracowników. 
MontaŜ i przeszkolenie personelu. 
Szczegółowa instrukcja w języku polskim. 
            Serwis techniczny 24 miesiące. 

 

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 16.3 

UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 

 

............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
 

ZADANIE 17 - DOSTAWA WYPOSAśENIA DO SALI TRENINGU RUCHOWEGO NR 5 
 
Lp. Opis i parametry techniczne urządzenia. Producent 

i typ 
j.m. Ilość Cena  

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku od 
towarów i 
sług 

Wartość 
brutto 

1. ERGOMETR TRENINGOWY Z OPOREM 
MAGNETYCZNYM (np. KEISER M3) (lub równowaŜny) 
Ergometr treningowy  z oporem magnetycznym np. Keiser M3 
- Wygodnie wyprofilowane, podwójne uchwyty kierownicy, kierownica 
regulowana minimum w jednej płaszczyźnie 
- Regulowane w dwóch płaszczyznach siedzisko 
- Regulowane pedały typu Shimano™  z paskiem antypoślizgowym 
- Regulacja oporu (1-24) 
- MoŜliwość podłączenia do komputera, 
- MoŜliwość pomiaru tętna za pomocą pasa polar 
- Pomiar w czasie rzeczywistym - wyświetlacz elektroniczny 
-obroty na minutę (RPM) 
- czas pedałowania 
- przebyty dystans 
- moc (w Watach) 
- spalane  kalorie 
- Maksymalna dopuszczalna waga uŜytkownika nie mniejsza niŜ 136 kg 
- Waga roweru nie większa niŜ 39kg 
- Gwarancja min. 24 miesiące 

 Szt. 10    

2. ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY DO SALKI TRENINGU 
RUCHOWEGO ORAZ IMPREZ ZEWNĘTRZNYCH (np. 
YAMAHA STAGEPAS 500 lub równowaŜny) 

 Zestaw 1    
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Zestaw nagłaśniający do salki treningu ruchowego oraz imprez zewnętrznych 
np.: Yamaha Stagepas 500 (lub równowaŜny) 

Parametry: 
• Moc wyjściowa (maksymalna): 250W+250W(+/- 10%) / 4 Ohm @ 10% THD 
dla1kHz  
• Moc wyjściowa (RMS): <=200W+200W @ 1% THD dla 1kHz (wyjścia 
SPEAKERSL/R)  
• Maksymalny poziom wyjściowy: 116dB (1m) 
• Pasmo przenoszenia:  
-3dB, 0dB, +1dB @ 20Hz - 20kHz (MUSIC/SPEECH = MUSIC) - wyjście 
MONITOROUT  
-3dB, 0dB, +1dB @ 80Hz - 20kHz (MUSIC/SPEECH = SPEECH) - wyjście REC 
OUT  
-3dB, 0dB, +1dB @ 20Hz - 20kHz, 1W na wyjściu, (MUSIC/SPEECH = MUSIC, z 
wyłączonym korektorem)  
• Zniekształcenia harmoniczne: <=0,5% @ 20Hz, 1kHz, 20kHz +14dBu, GAIN w 
pozycji nominalnej (dla wyjść MONITOR OUT, REC OUT) 
• Maksymalny poziom wyjściowy: 116dB (1m) 
• Poziom szumów i przydźwięk sieciowy:  
- kanały 1 i 2: <= -106dBu 
- kanały 3 i 4: <= -112dBu 
- wyjścia SPEAKERS L/R: <= -65dBu 
• Przesłuchy między kanałami wejściowymi: <= -70dB 
• Częstotliwość podziału: 4kHz (LF: 12dB/okt, HF: 12dB/okt) 
• Włącznik zasilania fantomowego dla kanałów wejściowych 1-4  
• Kompresor/limiter: ON = kompresor, OFF = limiter, dla kanałów 1 i 2 
• Głośnik 10" 
• Tweeter 1" 
• Korektor dwupunktowy półkowy: 
- HIGH: 10kHz, +/- 15dB 
- LOW: 100Hz, +/- 15dB 
• Pobór mocy z sieci: 65W 
• System dwudroŜny 
• Obudowa bass-reflex 
• Wymiary: 342x298x544,5 mm 
 W zestawie: 2 kolumny Yamaha Stagepas 500, 2 statywy kolumnowe SR KL-04, 
torba transportowa na kółkach, statyw do mikrofonu 2 szt., mikrofon 2 szt. 
(MIKROFON ALPHA pro - dynamiczny mikrofon instrumentalno -wokalny, nerka, 
oporność - 300 Ohm, obszar frekwencji - 40 - 18000 Hz, czułość - 74 dB, 5 m 
kabel XLR jack, zacisk mikrofonowy, dostarczenie w etui i walizce) 
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3. PRZYRZĄDY DO POMIARÓW 
Przyrządy do pomiarów: cyrkiel kabłąkowy Martina (lub równowaŜny) , cyrkiel 
kabłąkowy Collyera (lub równowaŜny) ,  fałdomierz metalowy. 

 Zestaw 1    

4. BIEśNIA PÓŁPROFESJONALNA Z 
AMORTYZATORAMI np. VISION FITNESS T9250 
DELUXE (lub równowaŜny) 

BieŜnia półprofesjonalna z amortyzatorami np.: Vision Fitness T9250 Deluxe (lub 
równowaŜna) 

a) Programy  Manual, Sprint 8, 3 UŜytkowników, Log-In-Profile, 4 
Programy klasyczne, 3 HRT, 3 Programy celowe, Bieg 5Km, Bieg 
10Km, 5 Programów UŜytkownika, Uchwyt na gazetę 

b) Wyświetlane informacje: kąt nachylenia, prędkość, czas, dystans, 
kalorie, tempo, średnia prędkość, profil programu, puls %puls. 

c) Puls   Telemetryczny 
d) Wyświetlacz: typ  LCD z niebieskim podświetleniem 
e) Programy:  Manual, Sprint 8, 3 UŜytkowników, Log-In-Profile, 4 

Programy klasyczne, 3 HRT, 3 Programy celowe, Bieg 5Km, Bieg 
10Km, 5 Programów UŜytkownika, Uchwyt na gazetę 

f) Wyświetlane informacje:   kąt nachylenia, prędkość, czas, dystans, 
kalorie, tempo, średnia prędkość, profil programu, puls %, puls 

g) Puls   Telemetryczny 
h) Wymiary pasa  137x51cm 
i) Kąt nachylenia   0-12% 
j) Prędkość   0,8-20km/h 
k) Silnik   2,5KM DC (Cambridge Motor Works)/1,84kW 
l) Kontrola silnika   System PWM 
m) Płyta   2,5cm 
n) Amortyzacja:   8 zmiennych elastomerów 
o) Pas   Dwuwarstwowy antystatyczny 
p) Wałki   6,35cm 
q) Rama   Stal 
r) Wymiary   185x84x140cm 
s) Wymiary po złoŜeniu   79x84x173cm 
t) Waga   136kg 
u) Max. waga uŜytkownika   150kg. 

 

 Szt. 2    

5. ELIPTYCZNY ERGOMETR TRENINGOWY 
(CROSSTRAINER M5 lub równowaŜny) Z OPOREM 

 Szt. 2    
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MAGNETYCZNYM 
Eliptyczny ergometr treningowy ( Crosstrainer M5 lub równowaŜny))  z oporem 
magnetycznym, umoŜliwiający ruch nogami oraz rękoma, np. Keiser M5 (lub 
równowaŜny) 
- Maksymalna dopuszczalna waga uŜytkownika nie mniejsze niŜ 136 kg 
- Wygodne, wyprofilowane, podwójne uchwyty 
- Regulacja wysokości uchwytów 
- Pas antypoślizgowy 
- Regulacja oporu (1-24) 
- MoŜliwość pomiaru tętna za pomocą pasa polar 
- Pomiar w czasie rzeczywistym: 
-obroty na minutę (RPM) 
- czas pedałowania 
- przebyty dystans 
- moc (w Watach) 
- spalane  kalorie 
Rower nie większy niŜ: 
Wysokość: 184cm 
Szerokość: 72cm 
Długość: 98cm 
Waga ergometru nie większa niŜ 62 kg 
Gwarancja min. 24 miesiące 

6. ERGOMETR WIOŚLARSKI np. CONCEPT 2 MODEL D  
(lub równowaŜny) 
Ergometr wioślarski np.: Koncept 2 model D  

a) przyrząd oparty o mechanizm oporu powietrznego, 
b) wymiary: długość 240 cm, maksymalna szerokość 60 cm, wysokość 

90 cm, waga do 29 kg, wymiary w stanie rozmontowanym 90 x 72 x 
135 cm 

c) elektroniczny wyświetlacz  

 Szt. 2    

7. MATA DO ĆWICZEŃ np. THERA BAND (lub 
równowaŜna) 

Lekka, łatwa do utrzymania czystości, antystatyczna, duŜa elastyczność, 
zdolność amortyzowania upadków, kolor niebieski, wymiary: długość 190cm, 
szerokość 60cm, grubość 1,5cm, z otworami i moŜliwością rolowania. 

 Szt. 18    

                                                                        SUMA WARTOŚCI BRUTTO ……….. 
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Sumę kolumny 8– sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 17.3 
 

UWAGA! 
       W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta oraz typ urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 

Dane techniczne podanych poszczególnych urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Oznacza to, Ŝe zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach 
technicznych, skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakŜe istnieje moŜliwość zaproponowania urządzeń o równowaŜnych parametrach technicznych, nie gorszych niŜ wskazane 
powyŜej lub lepszych. 

 
............................., dnia .....................   ............................................  

( podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy)  
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
Załącznik nr 6 

 
 

 

UMOWA WZÓR 
 

zawarta w  ..............  w dniu .............. 2012 r. pomiędzy: 
.............. 
reprezentowanym przez  .............. 
zwanym w treści umowy Zamawiającym 
a 
...................................................................................................................................................... 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 

 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę wyposażenia specjalistycznego dla Centrum 
Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy, będącego 
jednostką organizacyjną Zamawiającego zwanego dalej w umowie wyposażeniem. 

§ 2 
 Wartość umowy 

1. Strony ustalają cenę za wykonanie ZADANIA 1-17..........(nazwa zadania) .............................................. w 
wysokości ............................ zł (słownie: ....................................................) brutto w tym …..% podatek 
od towarów i usług w wysokości .................................  zł. Cena przedmiotu umowy netto wynosi   
.........................  zł. 

2. Ustalona wartość przedmiotu umowy  zawiera koszty: 
 

g) dostarczenia Zamawiającemu wyposażenia w ilości, asortymencie i o parametrach określonych 
w załączniku do umowy - formularzu cenowym zawartym w SIWZ, 

h) opakowania wyposażenia i  transportu do siedziby Zamawiającego, 
i) ubezpieczenia wyposażenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego, 
j) zamontowania elementów wyposażenia wymagających montażu zgodnie z SIWZ, 
k) uruchomieniu wyposażenia po zamontowaniu, 
l) przeprowadzenia praktycznego szkolenia z obsługi wyposażenia dla pracowników 

Zamawiającego, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez 
obie strony. 
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2. W przypadkach wymaganych przepisami prawa dostarczone wyposażenie musi posiadać niezbędne 
certyfikaty, atesty, aprobaty, homologacje oraz karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi, 
które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru wyposażenia. 
Niedostarczenie wymaganych dokumentów będzie podstawą do odmowy odbioru przedmiotu 
umowy. 

 
§ 3 

Warunki płatności 
1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę 30 dnia, licząc od daty zrealizowania całej dostawy, potwierdzonej podpisaniem 
protokołu odbioru wyposażenia oraz dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.  

2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 4 
Termin i warunki dostawy 

1. Strony ustalają termin wykonania dostawy do dnia 31 stycznia 2013 r. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy, ze względu na termin zakończenia 
budowy Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy 
i oddania inwestycji do użytkowania. 
3. Pod pojęciem termin dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru wyposażenia. 
4. Do podpisania protokołu odbioru wyposażenia upoważniony jest pracownik Zamawiającego   
    - imię i nazwisko pracownika - 
5. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a o jej terminie Wykonawca 

zawiadomi pracownika Zamawiającego - imię i nazwisko pracownika – na 3 dni przed planowanym 
terminem dostawy. 

6. W ramach umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 
 a) rozładunek i przeniesienie przedmiotu umowy do jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 
b) zamontowanie elementów wyposażenia wymagających montażu zgodnie z SIWZ, 
d)  uruchomienie wyposażenia po zamontowaniu, 
e)  przeprowadzenie praktycznego szkolenia z obsługi wyposażenia dla pracowników Zamawiającego, 
7. Protokół odbioru wyposażenia zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
9.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wyposażenia wad lub odstępstw od wymagań 
zawartych w formularzu cenowym w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich 
usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem w ww. formularzu. W takim przypadku zostanie 
sporządzony protokół o stwierdzonych wadach lub odstępstwach. W protokole tym Strony ustalą 
dokładny termin odbioru końcowego. W przypadku nieodebrania wyposażenia w kolejnym terminie z 
winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. Ustęp ten nie narusza postanowień 
dotyczących kar umownych. 

            
       § 5 

                                                        Odpowiedzialność za wady wyposażenia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie 
nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Na dostarczone wyposażenie Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 
miesięcy. 

3.  Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty uruchomienia wyposażenia, potwierdzonego 
protokołem odbioru. 

4.  Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania wyposażenia, na koszt       
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Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w terminie 72 godzin – 
od telefonicznego lub przekazanego pocztą elektroniczną zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

6. Naprawa wyposażenia powinna nastąpić w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożliwości 
wykonania naprawy na miejscu, Wykonawca zabiera wyposażenie na własny koszt i zwraca go 
Zamawiającemu najpóźniej w 14 dniu liczonego od dnia zabrania wyposażenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt zastępcze wyposażenie o parametrach nie 
gorszych niż te co zostało oddane w ramach gwarancji na okres naprawy. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 6 

Kary umowne 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne liczone od wartości umowy brutto: 

1) w wysokości 1% w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od daty upływu terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia ostatecznego 
dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto, 

2) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której mowa w 
ust. 1 pkt 1, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne liczone od wartości umowy 
brutto:  

1) w wysokości 1% w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy wynikającej z jego winy, 
za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto,  

2) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane 
działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. Każda ze stron 
zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i 
konieczności zmiany lub rozwiązania umowy.  

 
 § 7 

                                Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku nie stosuje się postanowienia § 6 ust. 3 pkt 2 umowy. 
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§ 8 
Rozstrzyganie sporów i stosowanie ustaw 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
w pierwszej kolejności pozwiązywać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór 
podlega rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:   

 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 
 

§ 9 
Pozostałe postanowienia 

 

1. Strony ustalają, że korespondencję dotyczącą realizacji Umowy doręcza się na adresy Stron 
wskazane w komparycji umowy. O zmianie adresu Strona obowiązana jest powiadomić 
druga stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że 
korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie 
doręczona. 

2.  Jeżeli którekolwiek z postanowień umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się 
niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia umowy pozostają w mocy, a 
postanowienia umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą zastąpione, 
uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi 
zastępowanego postanowienia. 

3. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch 
dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

5. Załączniki  stanowiące integralną część umowy: 
a) ................................................................................................ 
b) ................................................................................................. 

 

  ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 

 


