
 
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 respiratora 
dla Instytutu Medycznego:   
 

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ilość  
 
Respirator Medumat Standard 2 Basic na Life Base 1 NG XL 
 
 

  

  
 
 
 
Parametry respiratora Medumat Standard 2: 
 
Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg masy ciała 
5-cio calowy monitor TFT – natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji 
Nawigacja przy użyciu pokręteł i/lub przycisków. 
Tryby wentylacji : IPPV, CPR, RSI, CPAP 
Możliwość rozbudowy o dodatkowe tryby: SIMV, S-IPPV, Inhalacja (1-10 l/min) 
Natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji – tryby ratunkowe (IPPV) – dorosły, dziecko, 
niemowlę 
Parametry wentylacje ustawiane automatycznie w zależności od płci i wzrostu 
pacjenta 
Rozwijane, proste w obsłudze menu 
Filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 komplet 
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Zastawka ciśnieniowa  bezpieczeństwa regulowana płynnie w zakresie 10-65 mbar 
Wentylacja 100% tlen  i  Air Mix 
Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej 
Objętości oddechowa 50 ml – 2000 ml 
Częstość  5-50 oddechów/ min. 
Zastawka PEEP regulowana w zakresie 0-20 mbar 
Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, 
niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu 
tlenowym 
Czas pracy na baterii 10h 
Przechowywanie danych – karta SD 
Temperatura pracy od:  -18°C do + 50°C 
 
Zestaw zawiera: przewód pacjenta z zaworem pacjenta, maska nr 5, płuco testowe, 
instrukcja obsługi. 
 
Przenośny system LIFE-BASE 1NG XL: 
 
Metalowa ochronna rama transportowa mieszcząca respirator oraz torebkę na 
akcesoria 
Zmywalny pokrowiec chroniący cały zestaw przed kurzem, brudem, płynami z 
przezroczystą ścianą przednią pozwalającą na podgląd panelu respiratora, zamykany 
na rzepy 
Zestaw wyposażony w rączkę do przenoszenia w ręku, pasek do powieszenia na 
ramię, wysuwany uchwyt do powieszenia na noszach lub łóżku pacjenta 
Gniazdo do zewnętrznego zasilania tlenem respiratora z funkcją płynnej zmiany 
zasilania pomiędzy butlą transportową w przenośnym zestawie, a stacjonarnym 
źródłem tlenu bez spadku ciśnienia i przerwy w wentylacji pacjenta 
Przewód tlenowy zasilający z wtykami typu AGA do ściennego gniazda tlenowego 
oraz wtykiem kompatybilnym z gniazdem do zasilania zewnętrznego, długość 
przewodu  2 metry. 
 

 
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 respiratora 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 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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