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Przetarg pisemny na zakup i dostawę w 2017 roku specjalistycznego sprzętu dla 
fizjoterapeutów  

I. Organizacja przetargu 
1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70’ 1 – 70’ 5 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)  
2. Polski Związek Judo z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 83 lok. 15 – Zamawiający/ 
Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup i dostawę w 2017 roku 
specjalistycznego sprzętu dla fizjoterapeutów zgodnie z podaną w treści przetargu specyfikacją. 

II. Opis przedmiotu przetargu  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla fizjoterapeutów wg. 
poniższej specyfikacji: 
1. Elektrostymulator Compex SP 8.0 – ilość 2 szt.   
Specyfikacja: 
Technologia bezprzewodowa - Liczba kanałów 4 
Moc 120mA, 150Hz, 400us  
Zawartość zestawu:  
Stymulator bezprzewodowy, 4 moduły, stacja dokująca, ładowarka, 2 torebki elektrod zatrzaskowych 
5×10 cm, 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×5 cm, 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm (1 
zaczep), etui, etui na stymulator ze smyczą, przewód USB, instrukcja obsługi. 
Wymagania dodatkowe: minimum 12  miesięczna gwarancja + serwis techniczny gwarancyjny i 
pogwarancyjny 
 
2. Aparat Deep Oscillation Personal  - ilość  2 szt. 
Specyfikacja: 
Zasilanie akumulatorowe i poręczna konstrukcja umożliwia stosowanie terapii w każdych warunkach, 
np. podczas wyjazdów.  
Dane techniczne: 4 akumulatory NiMH1,2V AA, wymiary 315 x 104 x 335 mm, waga 3.3 kg.  
Zawartość zestawy: 2 przewody, 1 element neutralny, 2 rękojeści aplikatorów, 2 aplikatory 5cm, 2 
aplikatory 9,5cm, 1 torba transportowa, 2 komplety akumulatorów, 1 ładowarka. 
Wymagania dodatkowe: minimum 12  miesięczna gwarancja + serwis techniczny gwarancyjny i 
pogwarancyjny 
 
3. Składany stół do masażu aluminium Aveno Life + pokrowiec -ilość 2 szt.  
Specyfikacja: 
Konstrukcja stołu aluminium 
Wysokość regulowana stołu 61,5 - 81,5 cm 
Długość stołu 184 cm 
Szerokość stołu 71 cm 
Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1kg) 14 kg 
Wymiary po złożeniu 92x71x20 cm 
Dopuszczalne obciążenie 230 kg 
Wymagania dodatkowe: minimum 12  miesięczna gwarancja + serwis techniczny gwarancyjny i 
pogwarancyjny 
 
4. Termos chłodzący do systemu chłodząco-uciskowego Cryo/Cuff – ilość 2 szt. 
Specyfikacja: 
Termos chłodzący - System Cryo/Cuff + Pompka elektryczna do systemu chłodząco-uciskowego 
Cryo/Cuff + Wąż do termosu Cryo/Cuff 
mankiety: mankiet chłodzący - kolano L, mankiet chłodzący - bark średni, mankiet chłodzący – łokieć. 
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Wymagania dodatkowe: minimum 12  miesięczna gwarancja + serwis techniczny gwarancyjny i 
pogwarancyjny 
 
5. Taśmy Mini Bands   - ilość 2 komplety 
Specyfikacja: 
szerokość: 50 mm, długość: 25 cm, obwód: 50 cm, grubość: 
0,3 mm (opór: b. mały, kolor: żółty), 0,5 mm (opór: mały, kolor: zielony), 0,8 mm (opór: średni, kolor: 
niebieski), 1 mm (opór: duży, kolor: czerwony). 
 
6. Aparat Honda HS 2200 Rehabilitative ultrasound  - ilość 1 komplet. 

Specyfikacja: 

W pełni cyfrowy system z ogniskowaniem ciągłym na całej głębokości badania  
Krystalicznie czysty obraz w technologii H-res 
Przejrzysty ekran SVGA LCD 12.1 cala 
128-elementowe głowice wysokiej rozdzielczości 
Baza danych pacjentów 
Kompaktowa, przenośna konstrukcja 
Japońska jakość i precyzja wykonania 

Wymagania dodatkowe: minimum 36  miesięczna gwarancja + serwis techniczny gwarancyjny i 
pogwarancyjny + szkolenie dla 2 fizjoterapeutów w cenie urządzenia. 
 
7. Aparat PhysioGo 701I – zestaw – ilość 1 zestaw  
Specyfikacja: 
głowica do ultradźwięków GS-4cm2/1;3,5 MHz 
sonda do laseroterapii  IR 400 mW/808nm  
aplikatory płaskie do magnetoterapii CPE1 i CPE2 
torba PRO 

Wymagania dodatkowe: minimum 36  miesięczna gwarancja + serwis techniczny gwarancyjny i 
pogwarancyjny + szkolenie dla 2 fizjoterapeutów w cenie urządzenia 
  

2. Dostawa w/w sprzętu do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 30 grudnia 2017 roku.  
3. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ale nie dopuszcza możliwości 
składania ofert alternatywnych (na inne niż wymienione w specyfikacji modele sprzętu). 

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków. 
W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki: 
1. Złoży oświadczenie, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
2. Jest podmiotem działającym w zakresie będącym przedmiotem przetargu (produkcja lub handel 
specjalistycznym sprzętem medycznym i/lub dla fizjoterapeutów) nieprzerwanie działającym na 
terytorium RP od co najmniej 2 lat i posiadającym siedzibę na terytorium RP oraz przedstawi aktualny 
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
 

Warunki opisane w pkt. 1 – 2  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych 
dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.  
Oferta Uczestnika/Oferenta nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków(tj. nie zawierająca 
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunku) zostanie odrzucona. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno  warunków jak i treści ogłoszenia.  

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. 
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W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty 
ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również faksem.  

Osobą uprawnioną przez do kontaktowania się z  Uczestnikami jest  Pan Arkadiusz Bęcek – Sekretarz 
Generalny Polskiego Związku Judo. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej na 
adres pzjudo@pzjudo.pl z dopiskiem w tytule „przetarg na zakup sprzętu dla fizjoterapeutów”  

IV. Termin związania ofertą.   
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 
2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta 

musi zawierać cenę oferowanego sprzętu netto i brutto, specyfikację techniczną oraz 
specyfikację wyposażenia,  okres udzielanej gwarancji oraz warunki serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego (w tym adresy punktów serwisowych). Do oferty należy dołączyć foldery lub 
karty techniczne producenta sprzętu.  

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być 
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o 
ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty 
częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  
8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą 

pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się 
w siedzibie Organizatora. 

9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, 
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność na adres 

Polski Związek Judo 
Al. Jerozolimskie 83 lok. 15 , 02-001 Warszawa 
Na kopercie należy dopisać „ Oferta na zakup sprzętu dla fizjoterapeutów” 
10. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi  ofertę, która została złożona po terminie. 
11. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 

12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone 
i oddzielone od jawnej części oferty.  

VI. Miejsce i termin składania ofert.   
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15.12.2017 roku do godz. 15.00  w siedzibie Organizatora  w Warszawie Al. 
Jerozolimskie 83 lok. 15 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  

 
VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.  

mailto:pzjudo@pzjudo.pl
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1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena za zakup i dostawę sprzętu - waga: 100%,  
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria. 
3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  
4. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania 
wyboru.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i 
bez wskazywania przyczyn. 
 


