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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu rehabilitacyjnego: 

1. Podnośnik transportowo – kąpielowy – 1 szt 

Podnośnik rehabilitacyjny ułatwia transport chorego i jest przydatny przy przesadzaniu, 

kąpieli, toalecie i innych czynnościach związanych z przemieszczeniem i transportem. 

Podnośnik typu VERMEIREN model 620 lub równoważny spełniający parametry poniżej 

podane: 

- przeznaczenie (transportowanie, przesiadanie: łóżko, wózek, toaleta, podłoga, wanna, 

prysznic); 

- napęd – elektryczny; 

- wymiary – 55 cm  x  111 cm  x 174 cm; 

- waga 37 kg; 

- udźwig – 150 kg; 

- zakres pracy ramienia – 65 cm, 155 cm; 

- promień skrętu – 111 cm; 

- akcesoria – mata unosząca 2 szt; 

- funkcje – rozkładana podstawa, obrotowe ramię. 

 

2. Fotel masujący – 2 szt 

Fotel masujący typu Madrid, Milan, Premion lub równoważny spełniający parametry poniżej 

podane: 

- możliwość zastosowania różnych technik masażu,  m.in. ugniatanie, ostukiwanie, masaż 

szwedzki, wałkowanie; 

- możliwość masażu różnych części ciała,  m.in. pleców, szyi, ramion, ud, pośladków, nóg; 

- możliwość regulacji intensywności masażu; 

- wyświetlacz czasu masażu; 

- regulacja długości podnóżka; 

- elektrycznie rozkładane oparcie (do całkowicie leżącej pozycji); 

- pokrycie z wysokiej jakości skóry syntetycznej (preferowany kolor ciemny-czarny); 

- maksymalna waga uczestnika – 120 kg; 

- sterowanie przez pilota; 

- fotel posiada funkcje grzania. 

 

3. Rower treningowy – 1 szt 

Rower treningowy poziomy typu Kettler , ProForm lub równoważny  spełniający parametry 

poniżej podane: 

- posiada wysokie oparcie i stabilne siedzisko; 

- posiada sterowaną elektronicznie regulację obciążenia; 



 

 

- posiada regulację siedziska i oparcia; 

- posiada automatycznie regulowany wentylator; 

- posiada ergonomiczne pedały z paskami bezpieczeństwa; 

- posiada port umożliwiający podłączanie urządzeń typu iPod lub odtwarzacz MP3; 

- posiada uchwyty/kierownica z sensorami pomiaru pulsu; 

- maksymalna waga uczestnika 120 kg. 

 

4. Zestaw do ćwiczeń rąk – 1 szt 

Przyrząd rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych. Jeżeli występuje potrzeba oporu lub 

wsparcia dla jednej ręki to stanowi opór i wsparcie druga ręka.  

 

5. Lampa rozgrzewająca – 1 szt 

Lampa Sollux to promiennik podczerwieni przeznaczony do naświetlania ludzkiego ciała. 

Posiada 4 pozycje odchylenia lampy. 

 

6. Rotor elektryczny do ćwiczeń rąk i nóg 

Rotor służy do ćwiczeń rąk i nóg. 

 

7. Mata masująca – 1 szt 

Mata masująca typu Homedics -mata Shiatsu Neck 2 w 1 lub równoważna. 

Mata posiada 3 strefy masażu oraz podwójny mechanizm masujący. 

 

8. Wirówka rehabilitacyjna – 1 szt 

Wirówka rehabilitacyjna posiada regulowanie siły wody, temperatury i siły strumienia wody. 

Wirówka przeznaczona do masażu kończyn dolnych. 

 

9. Materace rehabilitacyjne składane – 3 szt 

Materace powinny być wykonane z materiału rozciągliwego, odpornego na odkształcenia, 

z pianki najwyższej jakości, bardzo wytrzymałe. Materace powinny się składać na dwie 

części co ułatwia transport i przechowywanie. 

 

10. Drabinka gimnastyczna mocowana do ściany – 1 szt 

Drabinka gimnastyczna z drążkiem wykonana z drewna sosnowego pokryta kilkoma 

warstwami lakieru. Poprzeczki wykonane są z buku, obciążenie do 100 kg. 

Montaż naścienny za pomocą wsporników montażowych. 

W skład zestawu wchodzą: drabinka gimnastyczna, drążek, lina, wsporniki. 

 

11. Stepper / twister usprawniający – 1 szt 

Stepper przeznaczony do rekreacyjnego treningu cardio i wzmacniania mięśni w schorzeniach 

układu ruchu i układu krążenia. 

 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty zdjęć oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego 

z opisem. 


