
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  

Ul. M. Kopernika 20,  56-300 Milicz,  

NIP: 916 100 84 83 

Tel./fax: 71 38 30 014 

E-mail: biuro@mspdion.org.pl  

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem zestawu do terapii RSA BIOFEEDBACK1.  

System powinien być wyposażony w: 
- minimum dwukanałowy koder wraz z programem do treningów RSA 
- czujniki do RSA Biofeedback: czujnik oddechowy i BVP 
- niezbędne okablowanie 
- walizkę do przewozu sprzętu 

2. Aparatura powinna posiadać możliwość: 
-rejestracji sygnału z 2 czujników jednocześnie: oddechu i pulsu w celu prowadzenia terapii RSA                
- współpracy z czujnikami do prowadzenia terapii HEG Biofeedback i EEG Biofeedback 
- rozbudowy systemu o czujniki do pomiaru: pulsu, EKG, oddechu, temperatury, SEMG oraz EEG 

3. Sprzęt do RSA Biofeedback powinien zawierać niezbędne oprogramowanie w jęz.polskim wraz z 
animacjami o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym wraz z możliwością ich tworzenia i edycji , a 
także z opcją tworzenia raportów z sesji  

4. Oferent udzieli gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie z gwarancją producenta. 
5. Oferent zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymagane 

normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie. 
6. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty, 

dopuszczające do użytkowania urządzenia. 
7. Oferent przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 

Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności – dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane 
odrębnymi przepisami. 
 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@mspdion.org.pl, 

faksem na nr: 71 38 30 014, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ul. M. Kopernika 20, 56-
300 Milicz.  

2. Termin składania ofert: 19.03.2018 r. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 

V. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawione ceny. 
 

                                                           
1 Zadanie realizowane w ramach projektu: pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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VI. DATA OPUBLIKOWANIA ZAPROSZENIA 
08.03.2018 r. 
 

VII. OSOBA/Y UPRAWNIONE DO KONTAKTU: 
Marta Kiszczak, Joanna Broniecka, tel. 71 38 30 014, e-mail: biuro@mspdion.org.pl  
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI  
Wzór formularza ofertowego. 
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