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ZAPYTANIE OFERTOWE 2/GOPS/2022 
 
W związku z realizacją projektu nr RPLD.09.02.01-10-D003/22 pn. „ Rozwój usług opiekuńczych w 
Gminie Sadkowice ” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Gmina Sadkowice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, w 
ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza 
do przedstawienia ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego w ramach Zadania 4. 
Organizacja wsparcia uzupełniającego – utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i 
opiekuńczego. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach 
96-206 Sadkowice 53 
NIP: 835 154 52 84 
e-mail: gopssadkowiceks@poczta.onet.pl  
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Staszewski lub Emilia Albrecht tel. 46 815 68 
92, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, e – mail: gopssadkowiceks@poczta.onet.pl 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku  zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego sprzętu rehabilitacyjnego:  

1) Łóżko rehabilitacyjne elektryczne na pilota – 1 szt. 
2) Materac piankowy na łóżko rehabilitacyjne w pokrowcu zmywalnym: 2 szt. 
3) Wytrzymały materac rurowy na odleżyny : 6 szt. 
4) Balkonik rehabilitacyjny z kółkami : 4szt. 
5) Lekki chodzik rehabilitacyjny trzykołowy aluminiowy: 2 szt.  
6) Wysoki chodzik rehabilitacyjny typu Ambona „pionizator” : 2 szt.  
7) Wózek inwalidzki składany transportowy : 2 szt.  
8) Wózek inwalidzki elektryczny składany : 1 szt.  
9) Uniwersalne kule inwalidzkie pachowe – 2 komplety po 2 szt.  
10) Kula łokciowa inwalidzka ortopedyczna : 2 szt.  
11) Wzmocnione krzesło toaletowe składane na kółkach : 2 szt.  
12) Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia i nebulizacją : 4 szt.  
13) Wózek toaletowo-prysznicowy na dużych kołach z pojemnikiem sanitarnym : 1 szt.  
 
Zakupiony sprzęt będzie musi być zgodny z zasadą uniwersalnego projektowania.  
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Składając ofertę Oferent zobowiązuje się do: 

a) Dostarczenia sprzętu na swój koszt  
b) Sprzęt musi być nowy, nie używany wcześniej  
c) Sprzet musi posiadać gwarancję co najmniej 24 miesiące  
d) Sprzęt wymagający złożenia i/lub sprawdzenia działania musi być sprawdzony przez 

dostawcę w obecności pracownika GOPS 
e) Dostawca przeszkoli pracownika GOPS w zakresie funkcjonowania dostarczonego sprzętu 
f) Sprzęt będzie posiadał niezbędne przeglądy i/ lub ważne paszporty urządzenia oraz instrukcje 

użytkowania w języku polskim 
g) W przypadku awarii urządzenia dostawca zapewni serwis i naprawę w okresie gwarancji oraz 

odbiór i dostarczenie urządzenia od Zamawiającego po ewentualnej naprawie czy serwisie 
h) Dostawca ma dokonać naprawy w jak najszybszym czasie tak aby nie pozbawić uczestników 

projektu dostępu do sprzętu na długi czas, a w przypadku dłuższej naprawy (powyżej 2 
tygodni) dostarczy sprzęt zastępczy 

i) Sprzęt musi posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty dopuszczające do obrotu w krajach UE 
 
Ofertę cenową należy złożyć do 26.09.2022 r.  do godz. 11 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sadkowicach lub e-mailowo na adres:   gopssadkowiceks@poczta.onet.pl 
Do oferty należy dołączyć fotografie sprzętu i specyfikację techniczną.  
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