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ROZEZNANIE CENOWE z dnia 09.05.2016 

Informacje o ogłoszeniu 

1. Termin składania ofert: 17.05.2016 

2. Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” 

3. Miejsce i sposób składania ofert: Oferty można składać osobiście w biurze projektu na ul. Sikorskiego 42,  95-015 
Głowno, pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub drogą mailową na adres: biuro@prodesse.org 

4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Edyta Markowicz 

5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 1 dostawcy aparatu EEG 
Biofedback – 5 kanałowego w ramach projektu pt Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej 
wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”.  

6. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie, powiat: zgierski, miasto: Głowno 

7.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest wyłonienie 1 Dostawcy na zakup aparatu EEG Biofedback – 5 kanałowego, który będzie wykorzystany 
w celu przeprowadzenia terapii biofeedback dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-13 lat  w trakcie trwania całego okresu 
realizacji projektu.  
 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia wyłonienie dostawcy aparatu EEG Biofedback – 5 kanałowego 
2. Zamawiający zakłada wyłonienie 1 dostawcy 
3. W ramach realizacji zamówienia Dostawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć,  podłączyć i skonfigurować aparat z pozostałymi urządzeniami w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego tj. Stowarzyszenie „Prodesse” ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno 

 przeprowadzić szkolenie dla pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego z zakresu obsługi aparatu oraz 
prowadzenia terapii biofeedback.   

 Zapewnić serwis gwarancyjny przez okres min 2 lat. 
4. Zakup współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
5. Wymagania sprzętowe:   

Wyposażenie aparatu [stacjonarnego lub przenośnego]: 

 5-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF z pomiarem saturacji i rytmu serca 

 komputer PC [INTEL Core, HDD min. 320 GB, RAM 4GB, DVD-RW, nVidia min.1024 MB, system min Windows 
XP] + 2 monitory LCD min. 21″ lub laptop [INTEL Core, HDD min. 320 GB, system min Windows XP] z jednym 
monitorem LCD min. 21″ 

 oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością 
bioelektryczną mózgu podczas treningu 

 drukarka laserowa A4 dwustronna 

 57 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu 

 funkcja porównywania wyników treningów  

 oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, 
eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk 

 wózek z filtrem sieciowym [tylko do aparatu stacjonarnego] 

 instrukcja obsługi w języku polskim 

 zestaw elektrod miseczkowych i usznych 

 czujnik pulsoksymetru NONIN 
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 pasta przewodząco-klejąca (zapas na 1 miesiąc dla ok 10 pacjentów) 
 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Termin realizacji dostawy aparatu: max do 31.05.2016r 
Termin realizacji szkolenia: max do 10.06.2016r 
 
Sposób przygotowania oferty:  

1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,  
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, 
3. Ceny na ofercie mają być cenami netto i brutto,  jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski 

to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 
wystawienia oferty,  

4.  Oferta powinna zawierać minimum:  
a. nazwę i adres Dostawcy,  
b. numer zapytania ofertowego,  
c. szczegółowy opis produktu, 
d. wyposażenie dodatkowe inne niż w przedmiocie zamówienia - jeśli dotyczy 
e.  zakres szkolenia z zakresu obsługi aparatu, 
f.  informację o miejscu szkolenia,  
g. cenę netto i brutto,  

5. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg 
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres 
realizacji zamówienia. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a. za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile 

opóźnienie nie wynika z winy Kupującego,  
b. dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT 

dotyczącej realizacji dostawy.  
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 1 
2. Oferta 

Nazwa 
Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” 
 
Adres 
Ul. Sikorskiego 42,  95-015 Głowno 
 
Numer telefonu 
Tel. 42/ 717 65 42 
 
NIP 
8361846188 
 
Tytuł projektu 
Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”. 
 
Numer projektu 
RPLD.09.02.01-10-B027/15-00 


