
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21 

38- 500 Sanok 

 
 

Sanok, 2015-02-12 
DO. 221-…../15                                                                      

                        
Wg rozdzielnika  

uczestnicy postępowania 
 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego  
 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  
w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  w Sanoku 
zapraszam Waszą Firmę do złożenia swojej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę 
następujących modeli anatomicznych dla Instytutu Medycznego:   
 
Zadanie zostało podzielone na następujące części:  
 

Zadanie 1 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ilość  
 
FANTOM geriatryczny GERI I W44077 
 

 
 
 
 
Dwupłciowy fantom pielęgnacyjny umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń z szerokiego 
zakresu podstawowych umiejętności pielęgniarskich 
 
Fantom posiada widoczne zewnętrzne cechy takie jak: pomarszczona i 
zaczerwieniona na zagięciach skóra, poszerzone źrenice, I stadium wrzodu 
odleżynowego w okolicach krzyża, normalne i nowotworowe pieprzyki. Szyja i 
wszystkie główne kończyny są ruchome w naturalnym zakresie. Dłonie i stopy 
wykonane są z miękkiego elastycznego materiału. 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 szt. 



 
Fantom geriatryczny GERI I W44077 manekin dwupłciowy do opieki nad osobami 
starszymi. 
 
Zalety i cechy FANTOMU geriatrycznego GERI I W44077 
 
Pomocny jest w nauce następujących praktyk pielęgniarskich: 
- badanie prostaty (stopień B); 
- pielęgnacja stomii (płukanie i odsysanie ileostomii i kolostomii); 
- pielęgnacja tracheotomiczna (płukanie i odsysanie); 
- wprowadzanie zgłębników; 
- płukanie jamy ustnej i nosa; 
- lewatywa (model żeński); 
- badanie cytologiczne i irygacja; 
- zastrzyki domięśniowe (ramiona, uda, pośladki); 
- higiena jamy ustnej (wymienny zęby górne i dolne); 
- nawadnianie oczu; 
- kąpiele łóżkowe, pielęgnacja włosów (mycie, czesanie); 
- pozycjonowanie pacjenta i techniki przenoszenia oraz zmiany odzieży; 
- płukanie uszu i zakładanie aparatów słuchowych; 
- bandażowanie i opatrywania ran (w tym palców rąk i nóg); 
 
 Fantom naturalnej wielkości dostarczany w kartonie ochronnym. Nie posiada 
zbiorników wewnętrznych.  
Spełnia warunki OBRA (=Omnibus Budget Reconciliation Act). 
 
Wymiary: 94 x 52 x 28 cm  
waga: 10 kg  
Producent: 3B Scientific 
Nr referencyjny: W44077 
 
 
Fantom pielęgnacyjny noworodka – chłopiec 
 

 

Realistyczny model noworodka płci męskiej odzwierciedlający wielkość i fizjonomię 
jednodniowego dziecka - ma lekko otwarte oczy, widoczną pępowiną oraz naturalnie 
miękki fragment czaszki. Ruchome połączenie rąk i nóg, anatomiczne poprawne ciało 
wykonane z miękkiego naturalnego w dotyku plastiku (winylu) w idealny sposób 
ułatwia naukę zabiegów pielęgnacyjnych noworodka. 

Fantom noworodka pozwala na realistyczną naukę podstawowych czynności 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych, takich jak: ubieranie i rozbieranie, mycie, zmiana 
pieluszki i innych.  Fantom w pełni spełni oczekiwania przygotowujących się do 
przyszłej roli rodziców, uczestników zajęć szkół rodzenia. 

Fantom pielęgnacyjny noworodka: 

• wykonany z miękkiego naturalnego plastiku - winylu 
• długość ciała: 50 cm 

 
1 szt. 



• waga: 2 kg 
• dostarczany z pieluszką. 

Fantom pielęgnacyjny noworodka – dziewczynka 
 

 

Realistyczny model noworodka płci żeńskiej odzwierciedlający wielkość i fizjonomię 
jednodniowego dziecka - ma lekko otwarte oczy, widoczną pępowiną oraz naturalnie 
miękki fragment czaszki. Ruchome połączenie rąk i nóg, anatomiczne poprawne ciało 
wykonane z miękkiego naturalnego w dotyku plastiku (winylu) w idealny sposób 
ułatwia naukę zabiegów pielęgnacyjnych noworodka. 

Fantom noworodka pozwala na realistyczną naukę podstawowych czynności 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych, takich jak: ubieranie i rozbieranie, mycie, zmiana 
pieluszki i innych.  Fantom w pełni spełni oczekiwania przygotowujących się do 
przyszłej roli rodziców, uczestników zajęć szkół rodzenia. 

Fantom pielęgnacyjny noworodka: 

• wykonany z miękkiego naturalnego plastiku - winylu 
• długość ciała: 50 cm 
• waga: 2 kg 
• dostarczany z pieluszką. 

 
 

1 szt. 

Model gruczołu sutkowego w przekroju poprzecznym 
 

 
 
Model przedstawiający przekrój poprzeczny żeńskiego gruczołu sutkowego o 
wymiarach naturalnych z widocznymi różnymi zmianami chorobowymi, takimi jak: 
zapalny rak sutka (IBC), stan przednowotworowy, zrazikowy rak piersi (ILC), 
przewodowy rak piersi (IDC), choroba Pageta, gruczolakowłókniak, pseudo-guzek, 
mastopatia i torbiel. Na modelu widoczna również prawidłowa budowa anatomiczna 
sutka z warstwą mięśniową i żebrami. Model zawiera dodatkowo kartę edukacyjne z 
przedstawioną klasyfikacją raka piersi. 
 
Model na demontowanej podstawie. 

 

1 szt. 



 
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego pisma.  
 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2015 roku,  do 
godz. 11. 00 w pokoju 111. w wersji papierowej lub mailowej na adres 
asabat@pwsz-sanok.edu.pl  

 
W ofercie należy podawać ceny brutto w złotówkach, ponadto należy podać terminy 
dostawy, gwarancji (NIE MNIEJSZA NIŻ 12 MIESIECY).  
 
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Sabat , 13 46 55 968, asabat@pwsz-sanok.edu.pl   
 
 
Kryteria oceny ofert: 
1. cena 100 % ,   
 
 
 

Z poważaniem  
 
Kanclerz PWSZ im. Jana Grodka  
inż. Lesław Siedleck 
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Załącznik nr 1  
/pieczątka firmowa Oferenta/ 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE OFERENTA:  
1. Pełna nazwa:  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................  
2. Adres Oferenta: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
tel. ............................................. e-mail:…………………………www ………………………. 
3.  REGON, NIP: 
......................................................................................................................................  
PRZEDMIOT OFERTY:  

Oferta dotyczy zamówienia publicznego PWSZ w Sanoku - według opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie:  

Dostawa modeli anatomicznych dla Instytutu Medycznego  
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto: 
      .........................................................................................................................................PLN 
      (słownie:.................................................................................................................................. 
      ........................................................................................................................................PLN) 
        VAT ……% ...............................................................  

II. Cena brutto oferty łącznie:  
...................................................................................................................................PLN 
(słownie:............................................................................................................................ 

III. Powyższa wartość brutto jest sumą wszystkich elementów koniecznych do realizacji 
zamówienia powiększona o podatek VAT zgodnie z formularzem cenowym 
stanowiącym załącznik do oferty. 

II. Zamówienie wykonamy w terminie:………… dni od dnia podpisania umowy.  
III. Cena powyższa zawiera wszystkie koszty konieczne do zakończenia realizacji 

zamówienia w zaoferowanym czasie. 
IV. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty udzielimy Zamawiającemu 

gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres …………. miesięcy.  
(okres nie może być krótszy niż 12  miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy) 

V. Podatek VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
VI. W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że zapoznałem się  

z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 
VII. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia złożenia 

oferty.  
VIII. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy/zamówienia (zał. nr 2 

do opisu przedmiotu zamówienia )  
IX. Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach . 



 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
1. ......................................................................  
2. ....................................................................... 
3. ...................................................................... 

 
 

............................................................       
                                                                   
  (podpis i pieczątka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania firmy) 
 

........................................... 
   (miejscowość, data)  
* wypełnić jeżeli dotyczy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do oferty 
.............................................. 
...............................................      ................................................. 
nazwa i adres oferenta   (pieczątka)                  (miejscowość, data) 
 

FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1  
 

Lp. Nazwa  
elementów 

Typ elementów 
(oferowaną dostawę i usługę opisać dokładnie, co 

najmniej z taką szczegółowością jak opisano 
przedmiot zamówienia– należy podać typ, model 

produktu, wskazać producenta, itp.) 

 
Szt. 

Cena 
jednostkowa  

brutto 

Cena 
brutto 

ogółem 

1 FANTOM geriatryczny 
GERI I W44077 
 

 
 
 
 
 
 

1 

  

2 Fantom pielęgnacyjny 
noworodka – chłopiec  

 
 
 
 

1 

  

3 
 
 

Fantom pielęgnacyjny 
noworodka – 
dziewczynka  

 
 
 
 

1 

  

4 Model gruczołu 
sutkowego w 
przekroju 
poprzecznym 
 

 

 

1 

  

   
RAZEM 

 

 

 
 
 
 
 

............................................................       
                                                                   
  (podpis i pieczątka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania firmy) 
 

 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2  
 

Wzór formularza zamówienia /umowy 
 

Sanok, 2015-02-….. 
 

                                                                                                                                                                                                                   
 

Z A M Ó W I E N I E/UMOWA 
 

 
1. Wykonawca:  

(nazwa firmy, adres) 
2. Przedmiot zamówienia:   

3. Ilość: 1 pakiet  

4. Forma płatności: przelew  termin płatności: do 14 dni po otrzymaniu faktury  

5. Cena: za kwotę brutto ………… zł (zgodnie z ofertą z dnia ………….. roku) 

6. Pożądany termin realizacji zamówienia: do  …….. 2015 roku  

7. W razie nie wykonania zamówienia w terminie naliczymy odsetki w wysokości 0,01 % od 

wartości wskazanej w punkcie 5. 

 

NIP UCZELNI: 687-17-40-766 

 

 

 

 
 

 
Sanok dnia ……. roku  .................................................. 

  (podpis zamawiającego) 
 

 
 

 
 
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 
i warunków dostawy: 
 
 
 

............................................. 
(podpis i pieczęć dostawcy) 
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