
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02 grudnia 2021 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
dla zapytania ofertowego 

dotyczącego dostawy fabrycznie nowego wyposażenia Dziennego Domu Pobytu w Czarnym 

Bryńsku kupowanego w ramach zadania publicznego pt. „Utworzenie i/lub wyposażenie 

ośrodka Senior+” oraz realizowanego projektu pn. „Utworzenie nowych oraz zapewnienie 

funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i 

Górzno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

Dostawa mebli, pozostałego wyposażenia, sprzętu RTV i AGD, a także sprzętu 

rehabilitacyjnego i terapeutycznego 

 

Lp. Nazwa wyposażenia Opis 
Liczba 

sztuk 

1.  
Stół do masażu i rehabilitacji 

Stacjonarny stół do masażu i 

rehabilitacji, elektryczna regulacja 

wysokości i pozycji, długość ok 200 cm, 

szerokość ok 80 cm, obciążenie min. 150 

kg, otwór na twarz, podłokietniki, 

wieszak na papier, system jezdny, 

sterowanie z ramy. 

1 

2.  
Krzesło do masażu na siedząco Stabilna konstrukcja z 4 stopkami, 

zdejmowane podkolanniki. Wymiary: 

wysokość ok 112 - 125 cm, szerokość: 

ok 50 cm, głębokość: ok 80 - 87 cm. 

1 

3.  
Ciśnieniomierz Automatyczne pompowanie powietrza, 

pamięć daty i wysokości pomiarów, pomiar 

pulsu. 

2 

4.  
Termometr Bezdotykowy pomiar temperatury na czole, 

zachowanie pamięci pomiaru temperatury, 

szybki czas pomiaru. 

1 

5.  
Materac gimnastyczny Wymiary materaca: ok 200 x 120 x 10cm, 

materac pokryty materiałem PCV, 

wzmocnienia na narożnikach, wypełnienie 

pianką poliuretanową, uchwyty ułatwiające 

przenoszenie. 

3 

6.  
Drabinka gimnastyczna Drabinka gimnastyczna min. 250 x 90 cm, 

drewno, nośność min. 130 kg, możliwość 

zawieszenia akcesoriów do ćwiczeń, 

mocowanie do ściany. 

1 

7.  
Rotor rehabilitacyjny Urządzenie (rowerek) do ćwiczeń rąk i nóg, 

zaopatrzony w elektroniczny licznik (min. 

prędkość, dystans, kalorie). 

1 



 

 

8.  
Przyrząd do ćwiczeń kończyn 

górnych 

Linki, wieszak, system bloczkowy i uchwyty 

na ręce do rehabilitacji ruchowej kończyn 

górnych. 

1 

9.  
Mata do ćwiczeń Mata do ćwiczeń o wymiarach min. 180 x 60 

x 1 cm, antypoślizgowa, wykonana z 

wysokiej jakości pianki, zaokrąglone brzegi. 

5 

10.  
Piłka sensoryczna 55cm Piłki do terapii i rehabilitacji z miękkiej 

gumy z wypustkami na powierzchni o 

średnicy min. 55cm, obciążenie do min. 250 

kg, pompka. 

1 

11.  
Piłka sensoryczna 65 cm Piłki do terapii i rehabilitacji z miękkiej 

gumy z wypustkami na powierzchni o 

średnicy min. 65cm, obciążenie do min. 

250kg, pompka. 

1 

12.  
Piłka sensoryczna 75 cm Piłki do terapii i rehabilitacji z miękkiej 

gumy z wypustkami na powierzchni o 

średnicy min. 75cm, obciążenie do min. 250 

kg, pompka. 

1 

13.  
Kształtki rehabilitacyjne Tzw. "kształtki" o różnych kształtach i w 

różnych kolorach, bloki wykonane z pianki 

poliuretanowej o zwiększonej gęstości z 

atestem OEKO-TEX. 

1 

14.  
Taśmy rehabilitacyjne oporowe Taśmy lateksowe, długość min. 2,5 m, 

zróżnicowane opory. 
5 

15.  
Poduszka sensomotoryczna Płaska piłka z kolcami wykonana z 

naturalnego kauczuku, średnica: ok 33 cm, 

dmuchana pompką. 

5 

16.  
Tablica do ćwiczeń manualnych Tablica wyposażona w przyrządy do ćwiczeń 

dłoni oraz nadgarstka, przykładowe 

elementy: obciążniki o wadze maks. 22 dkg, 

wałek drewniany, klapka do ćwiczeń 

oporowych, uchwyt, spirala pionowa, koło 

drewniane, korytko drewniane, siatka 

rehabilitacyjna. 

1 

17.  
Bieżnia Bieżnia wyposażona w poręcze (wysokość 

poręczy ok 90 cm), wymiary pasa biegowego 

ok 122 x 40 cm, waga użytkownika min. 130 

kg, pomiar pulsu, kółka transportowe, 

wyświetlacz LCD, przycisk 

natychmiastowego wyłączenia bieżni. 

1 

18.  
Rower stacjonarny rehabilitacyjny Regulacja obciążenia, magnetyczny układ 

hamulcowy, pozioma regulacja siedzenia, 

oparcie, czujniki tętna, wyświetlacz LCD, 

minimalne obciążenie 110 kg, minimalny 

wzrost użytkownika 200 cm. 

1 



 

 

19.  
Steper do ćwiczeń Wymiary: ok 100 x 38 x 15 cm, tworzywo 

sztuczne, możliwość regulacji wysokości, 

minimalna waga użytkownika 110 kg. 

2 

20.  
Obciążniki na kostki i nadgarstki Regulowane obciążniki, zapinane na rzep, 

waga: maks. 2 kg. 
2 

21.  
Piłki do masażu Twarde piłki do masażu z kolcami, o różnych 

średnicach lub o różnych twardościach, 

materiał PVC. 

3 

22.  
Woreczek "zośka" Woreczek wypełniony piaskiem, wymiary ok 

21 x 14 cm. 
5 

23.  
Półwałek rehabilitacyjny Wymiary: ok 60 x 20 x 10 cm, wypełnienie: 

pianka poliuretanowa, tapicerka: materiał 

skóropodobny. 

1 

24.  
Platforma do balansowania Platforma do balansowania z linkami, 

gumowa powierzchnia, statyczna podstawa, 

średnica ok 58 cm, obciążenie min. 120 kg, 

pompka. 

1 

25.  
Parawan Parawan medyczny 2-częściowy, wymiary 

minimalne: wysokość 170 cm, szerokość 160 

cm. 

1 

26.  
Szafa lekarska Metalowa szafa z przeszklonymi drzwiami, 

wymiary minimalne 180 cm x 80 cm x 40 

cm, zamek zabezpieczający, 2 komplety 

kluczy. 

1 

27.  
Masażer wodny Masażer wodny do stóp, podgrzewanie 

wody, timer, panel sterowania, wałki 

masujące, moc min. 500 W. 

2 

28.  
Apteczka Metalowa szafka zamykana na kluczyk, 

wkład apteczki spełniający minimum 

wymogi normy DIN 13157 PLUS. 

1 

29.  
Lampa na statywie Lampa przeznaczona do wykonywania 

zabiegów ciepłoleczniczych i 

światłoleczniczych. 

Lampa emituje promieniowanie widzialne, 

podczerwone. napięcie 230 V, długość 

ramienia ok. 100 cm, wysokość statywu ok. 

70 cm 

1 

30.  
Taboret-siodło 

Wygodne profilowane siedzisko w 

kształcie siodła, ergonomiczna regulacja 

wysokości, kółka umożliwiające płynne 

przemieszczenie. 

1 

31.  
Stolik składany Stolik składany, przenośny, wymiary ok. 

80 x 60 cm, jasny kolor, aluminiowa 

konstrukcja, blat z płyty MDF, rączka 

ułatwiająca przenoszenie. 

2 

32.  
Szachy Gra planszowa 2 



 

 

33.  
Chińczyk/warcaby Gra planszowa 2 

34.  
Kalambury Gra planszowa 2 

35.  
Pan tu nie stał! Demoludy - gra Gra planszowa 2 

36.  
Studnia Jakuba Gra planszowa 2 

37.  
Kółko i krzyżyk Gra planszowa 2 

38.  
Memory zwierzaki Gra planszowa 2 

39.  
Stół Rozmiar min. fi 180 cm, składany stelaż 

stołu wykonany ze stalowego profilu, 

proszkowe lakierowanie stelaża, stopki 

poziomujące na nogach, gumowe nakładki 

ochronne, wysokość rozłożonego stołu min. 

75 cm. 

5 

40.  
Szafka na buty Wymiary: ok 100 x 20 x 90 cm, min. 3 

przegrody, kolor biały. 
6 

41.  
Radioodtwarzacz Radio cyfrowe FM z pamięcią min. 20 stacji, 

odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD+R, 

USB, wyświetlacz LCD, wejście USB, 

wejście liniowe audio AUX, Bluetooth, 

uchwyt do przenoszenia radia, instrukcja 

obsługi w języku polskim. 

1 

42.  
Komputer przenośny Przekątna ekranu min. 15,6’’, rozdzielczość 

min. 1920x1080, pamięć RAM min. 8GB, 

łączność bezprzewodowa: Bluetooth, 

wbudowana karta dźwiękowa, wbudowana 

karta sieciowa WiFi, szybki dysk SSD 512 

GB, 4 rdzenie procesora, pojemność 

akumulatora min. 42 Wh bateria, 

zainstalowany system operacyjny min. 

Microsoft Windows 10 w polskiej wersji 

językowej, zasilacz. 

1 

43.  
Oprogramowanie komputerowe Microsoft Windows Pro 10 32/64 bit 1 

44.  
Ekspres do kawy Ekspres automatyczny ciśnieniowy kolbowy, 

moc min. 1500 W, ciśnienie min. 19 barów, 

typ wbudowanego młynka: ceramiczny, 

kawa ziarnista, opcja regulacji mocy kawy 

oraz ilości zaparzanej kawy, ekran 

dotykowy, możliwość parzenia 2 kaw 

jednocześnie, regulacja stopnia zmielenia 

kawy, funkcja automatycznego płukania 

ekspresu, instrukcja obsługi w języku 

polskim. 

1 



 

 

45.  
Warnik - dystrybutor gorącej wody Pojemność min. 9 l, napięcie: 230 V, 

wymiary: szerokość: min. 30 cm, temp. 

gorącej wody min. 95° C. 

1 

46.  
Głośniki Połączenie przez gniazdo 3,5mm, moc 

zestawu min. 14W, wyjście słuchawkowe, 

instrukcja obsługi w języku polskim. 

1 

47.  
Urządzenie wielofunkcyjne Kolorowa drukarka atramentowa lub 

laserowa z funkcją kserowania, skanowania i 

faksowania, kabel zasilający, tusze startowe, 

format papieru min. A4, prędkość 

drukowania ok 30 str./min. w trybie kolor i 

mono, rozdzielczość drukowania min. 600 x 

600 dpi, minimum 100-kartkowy dwustronny 

podajnik, możliwość łączenia przez USB, 

komunikacja z urządzeniami mobilnymi za 

pomocą WiFi, ekran dotykowy LCD, 

instrukcja obsługi w języku polskim. 

1 

48.  Odkurzacz przemysłowy Moc min. 3000 W, minimalny zasięg 

pracy 7 m, pojemność zbiornika na kurz 

min. 70l, min. 3-turbiny, funkcja 

zbierania suchych i mokrych 

zanieczyszczeń, instrukcja obsługi w 

języku polskim. 

1 

 

 


