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Załącznik nr 1  

do zapytania o cenę nr  2/2021  

  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Zapytanie o cenę   

 

Nazwa zapytania o cenę: 

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu w  ramach projektu pn.: 

„Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu ”   

 

 

Zapytanie o cenę: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego stanowiącego wyposażenie sali 

rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu” 

W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do zmontowania wyposażenia, które tego będzie wymagać. 

Miejsce dostawy i montażu – wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczące się w Domu Dziennego 

Pobytu Seniora pod adresem ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław. 

Uwaga: Zamieszczone fotografie są tylko fotografiami przykładowymi, poglądowymi 

 

L.p. Nazwa Opis i wymagane (minimalne)  parametry Ilość  
Przykładowe 

fotografie 

1. Lustro korekcyjne 

pojedyncze      

  

- Wysokość całkowita: ok. 188 cm 

- Szerokość całkowita: ok. 75 cm 

- Wysokość tafli: ok. 160 cm 

-  Szerokość tafli:  ok.70 cm 

- Oczko siatki: ok.20x ok. 17 cm 

- Pokazuje  obraz całego ciała osoby stojącej przed nim 

- Materiał -  polerowane szkło,  które odbija dokładny 

obraz całego ciała oraz siatki posturograficznej 

- Jedno skrzydło  

- Kółka jezdne. 

  

 

1 szt. 
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2. Gumowa piłka  

typu Fantyball - 

- Średnica  - ok 24 cm 

- Materiał – guma   

-  Kolor - dowolny 

  

 

10 szt.  

 
 

3. Wózek inwalidzki  - Szerokość: ok.65 cm; 

- Szerokość w pozycji złożonej: ok. 30 cm; 

- Szerokość między podłokietnikami - szerokość 

siedziska: ok. 40-46 cm; 

- Średnica tylnych kół: ok.60 cm; 

- Wysokość siedziska do podłogi: ok.49 cm; 

- Wysokość: ok.92 cm; 

- Głębokość: ok.103 cm; 

- Głębokość siedziska: ok.41 cm; 

- Wysokość oparcia: ok.43 cm; 

- Maksymalna waga użytkownika: ok.120 kg; 

- Wymiary po złożeniu: ok.97cm x ok.30cm x  ok.67 cm; 

- Waga: ok.14 kg; 

- Średnica kół przednich: ok. 20 cm 

- Pneumatyczne tylne koła (szybkozłącze) 

- Regulowane i uchylne podnóżki oraz podłokietniki, 

- Podwójny krzyżak 

- Skrętne przednie koła 

- Hamulce dla opiekuna z blokadą parkingową 

- Koła  pneumatyczne lub pełne. 

 

1 szt.  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”   realizowany  

w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020. 


