
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. 

 

Zamawiający  

Caritas Diecezji Opolskiej 

ul. Szpitalna 5A 

45-010 Opole 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy 

dostawy szyn CPM do terapii stawu biodrowego, kolanowego i skokowego (15 szt.) 

 niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia pt. 

Poprawa dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych 

poprzez wyposażenie 34 gabinetów rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej 

w nowoczesny sprzęt medyczny. 

realizowanego przez Zamawiającego 
 

 Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego 

dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 

 

 Caritas Diecezji Opolskiej, w ramach realizacji w/w zadania, ogłasza postępowanie ofertowe 

prowadzone w trybie rozeznania rynku. 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę 15 szt. szyn CPM do terapii stawu biodrowego, 

kolanowego i skokowego o parametrach technicznych zgodnych z poniższą specyfikacją: 

 

Szyna CPM do terapii stawu biodrowego, kolanowego i skokowego: 

 terapia ciągła ruchem biernym stawu biodrowego, kolanowego i skokowego 

 dwa niezależne, w pełni kompatybilne ze sobą źródła sterowania/ustawiania wszystkich 

dostępnych parametrów terapii, z przyciskiem włączającym i wyłączającym/ uruchamiającym 

i zatrzymującym urządzenie oraz przyciskami wielofunkcyjnymi tj. jednostka sterująca w 

urządzeniu plus przewodowy pilot sterujący z przyciskami i ekranem 

 możliwość odłączenia pilota sterującego od urządzenia 

 możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii 

 programy automatyczne zapisane w pamięci urządzenia 

 możliwość zapisania własnych programów terapii w pamięci urządzenia 

 możliwość regulacji długości poszczególnych segmentów/modułów szyny 

 urządzenie w zestawie z podkładkami/podparciami pacjenta i podstawką na stopy (modułem 

stawu skokowego) 

 podparcia dla ud, łydek i podstawka na stopy wykonane z miękkiego, nieprzemakalnego i 

niewchłaniającego płynów materiału, z właściwym atestem higienicznym dla części mających 

bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta, z możliwością czyszczenia i dezynfekcji za pomocą 

środków zawierających alkohol 



 
 
 
 
 
 

 możliwość regulacji ustawienia podstawki stopy (obrotu, przesunięcia góra/dół, kąta 

nachylenia) 

 czujnik kąta wraz z przewodem 

 pasy zabezpieczające stopę na podstawce 

 możliwość regulacji wysokości podparcia łydki 

 możliwość regulacji podparcia uda 

 blokada regulacji długości kości piszczelowej i udowej 

 nadrukowana na urządzeniu skala (w centymetrach) ułatwiająca dostosowanie długości 

segmentu do długości kości piszczelowej i kości udowej 

 wykorzystanie urządzenia dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian ustawień urządzenia 

 obciążenie nominalne: 18 kg (+/- 2 kg) 

 maksymalna waga pacjenta: 130 kg (+/- 5 kg) 

 wzrost pacjenta: 120-220 cm (+/- 10 cm) 

 limit wyprostu stawu biodrowego: 0o 

 limit zgięcia stawu biodrowego: 115o 

 limit wyprostu stawu kolanowego: 0o 

 limit zgięcia stawu kolanowego: 120o 

 limit zgięcia podeszwowego stawu skokowego: min. 40o 

 limit zgięcia grzbietowego stawu skokowego: min. 25o 

 czas terapii: max. 60 minut (+/- 1 min); odstępy co minutę 

 przerwa w wyproście: min. 0 do 300 sek., w odstępach co sekundę 

 przerwa w zgięciu: min. 0 do 300 sek., w odstępach co sekundę 

 długość całej kończyny dolnej: 58-110 cm 

 długość kości piszczelowej: 23-55 cm 

 długość kości udowej: 35-55 cm 

 funkcja rozgrzewki 

 zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50-60 Hz, przewodem bezpośrednim, bez stosowania 

dodatkowych zasilaczy 

 klasa ochronności elektrycznej: II 

 znak CE 

 przewód zasilający, przewód pilota sterującego 

 gwarancja: minimum 24 miesiące, serwis na miejscu lub wysyłka na koszt serwisu 

 bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji 

 wypełniony i podbity paszport techniczny urządzenia medycznego 

 instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej) 

 torba transportowa na kółkach 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w odniesieniu do zadania obejmuje kod: 

 33100000-1 Urządzenia medyczne 

 

Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych 

od parametrów określonych powyżej. Ewentualne wskazane w opisie parametrów  znaki towarowe 



 
 
 
 
 
 
bądź nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny 

i technologiczny przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą 

o gorszych parametrach jakościowych jak opisane powyżej. 

 

Dostawa realizowana w całości do siedziby Caritas Diecezji Opolskiej. 

Osoba do kontaktu : Mateusz Gajewski, tel. 509 180 289, e-mail: mateusz.w.gajewski@gmail.com 

Oczekiwany termin realizacji zamówienia nie późniejszy niż: do 30 listopada 2020 roku. 

 

 Oferty prosimy składać przy użyciu załączonego formularza osobiście w siedzibie Caritas 

Diecezji Opolskiej, pocztą lub mailem na adres caritas_centrala@op.onet.pl.  

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020, godz. 15:30 (liczy się data wpłynięcia oferty). 

 

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą która uzyska najwyższą 

liczbę punktów. Na łączną ocenę składać się będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich  

kryteriach.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do 

niniejszego zapytania. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, zawierającą wszystkie koszty 

wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, transportu, 

ubezpieczenia na czas transportu i wydania. Kryteria punktowe i  sposób oceny: 

 kryterium : cena  –  waga 100 pkt. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Punktacja pozostałych ofert 

zostanie wyliczona wg poniższego wzoru.  

Cena wyliczana wg wzoru : C=Cn/Co x 70 pkt; gdzie 

 C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

Cn  – cena brutto najtańszej oferty 

Co – cena brutto ocenianej oferty 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia  oferty z rażąco niską ceną w stosunku do cen 

rynkowych. 

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku 

badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 

ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę. 

 

Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 

www.caritas.diecezja.opole.pl. Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za spełniającą wszelkie wymogi i uzyska najwyższą liczbę punktów 

wynikających z ww. kryteriów oceny ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert 

bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia  

postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów 

w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

http://www.caritas.diecezja.opole.pl/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO: 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w 

Opolu przy ul. Szpitalnej 5a; osoba do kontaktu: Mateusz Gajewski, tel. 509 180 289;   

 inspektorem ochrony danych osobowych w  Caritas Diecezji Opolskiej jest Pan Arkadiusz 

Krawczuk, caritas_centrala@op.onet.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/11/2019 z dnia 06.11.2019 r. 
prowadzonym w trybie rozeznania rynku; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa unijnego i krajowego, w tym 

szczególne przepisy udzielania zamówień np. zasadę konkurencyjności;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej  

Ks. Arnold Drechsler 
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