
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21 

38- 500 Sanok 

 

Sanok, 2016-11-14 

DO. 221-…../16                                                                      
                        

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831  

i 996) 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 

manekina do nauki ALS dla Instytutu Medycznego:   

 
Zamawiający w poniższej specyfikacji określa minimalne wymagania, jakie proponowany 

przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać. Zgodnie z prawem Zamówień Publicznych 

Wykonawca może złożyć ofertę na produkty równoważne bądź lepsze spełniające minimalne 

wymagania Zamawiającego zawarte w opisie. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ilość  

 
Manekin osoby dorosłej (wersja zaawansowana) do realistycznej symulacji 
zaawansowanych zabiegów ratowniczych z symulatorem  

 
 
 
Zabiegi ratownicze  mają min. obejmować scenariusze intubacji, blokadę dróg 
oddechowych, wkłucia dożylne, defibrylację, pomiar ciśnienia krwi metodą 
nieinwazyjną oraz wymuszanie i rozpoznawanie odgłosów serca, płuc oraz 
perystaltyki;  
 
Manekin ma posiadać ramiona do wkłuć i pomiaru ciśnienia oraz nogi pozwalające na 
ruchy w anatomicznych kierunkach. 
 
Właściwości manekina: 
 
Drogi oddechowe: 

•Manekin posiada giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, 
struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt. 



•Posiada otwór w szyi i wymienną skórę do praktycznego stosowania technik nacięcia 
chrząstki pierścieniowej i tchawicy 
•Język pompowany manualnie za pomocą gruszki w celu symulacji blokady dróg 
oddechowych 
•Głowa odchylana do przodu, do tyłu i obracana na boki 90 stopni w każdą stronę 
•Manekin umożliwia trening następujących czynności: •Intubacja przez usta 
•Intubacja przez nos 
•Intubacja palcowa 
•Wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie   
•Wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie   
•Intubacja za pomocą prowadnic świetlnych 
•Intubacja za pomocą prowadnic elastycznych 
•Wentylacja przez tchawicę 
•Konikotomia 
•Tracheotomia 
•Wentylacja za pomocą worka resuscytacyjnego 
 
•Możliwość osłuchiwania żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia 
rurek w drogach oddechowych  
 
Wkłucia i dożylne podawanie leków  

 
•Manekin posiada ramię IV do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem, stawem barkowym, 
wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwalające na 
obwodowe i miejscowe wkłucia dożylne •wenepunkcja  żył dołu łokciowego  i 
grzbietowych żył ręki  
•dostęp dożylny obejmujący żyły: pośrodkową, odłokciową i odpromieniową 
 
•Możliwość wkłuć podskórnych i domięśniowych obustronnych mięśni naramiennych, 
obustronnych udowych, brzusznych i pośladkowych 
 
Odbarczanie odmy opłucnej 
 

•Obustronne podobojczykowe 
•Obustronne podpachowe  
 
System symulacji/symulator  
 

 
Bezprzewodowy Symulator czynności życiowych, który podłączony do manekina ma 
umożliwiać trening zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, w tym 
m.in. symulację ciśnienia krwi, sterowanie odgłosami serca, płuc i perystaltyki oraz 
rejestrację wszystkich czynności wykonanych na manekinie. W programie instruktorzy 
mogą wybrać jeden ze stworzonych wcześniej scenariuszy lub zbudować własny 
niepowtarzalny ciąg zdarzeń. 
 
Symulator podczas pracy musi mieć możliwość w każdej chwili połączyć się z ze 
specjalnie stworzoną witryną  i pobrać z niej zatwierdzone materiały symulacyjne 
(scenariusze), narzędzia zarządzania szkoleniem i narzędzia oceny, czerpiąc w ten 
sposób z doświadczeń innych instruktorów i dydaktyków. Witryna ma umożliwiać: 
– łatwy dostęp do zatwierdzonych do użytku materiałów z całego świata, 
– optymalizacja danych i zasobów, 
– optymalne wykorzystanie walorów dydaktycznych każdego symulowanego 
zdarzenia. 
 
Z Symulatora można korzystać w symulacjach prowadzonych z użyciem manekina,  
z trenażerami  przeznaczonymi do szkolenia w zakresie konkretnych czynności lub  
z udziałem osób odgrywających role pacjentów. Można przeprowadzić scenariusz  
w trybie automatycznym, zarejestrować zdarzenia szkoleniowe i użyć przeglądarki 
raportów do posesyjnej analizy i oceny. 
 
 
Możliwości symulatora: 



 
CIŚNIENIE KRWI 
• Symulacja osłuchiwania i badania palpacyjnego 
• Odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z programowanym EKG 
• 10-stopniowa (0-9) regulacja głośności odgłosów Korotkowa 
• Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe ustalane osobno, z dokładnością do 2 mmHg 
• Ciśnienie skurczowe: 0-300 mmHg, rozkurczowe 0-300 mmHg 
• Pauza osłuchowa z możliwością włączania i wyłączania 
• Dokładność pomiaru ciśnienia +/-2 mmHg 
• Funkcja kalibracji umożliwiająca regulację czujnika ciśnienia i ciśnieniomierza 
mankietowego 
 
 TĘTNO 
• Regulacja tętna szyjnego, ramieniowego, promieniowego i pępkowego  
 (dostępne tętna zależą od zastosowanego manekina) 
• Tętna aktywne tylko podczas badania palpacyjnego 
• Tętna synchronizowane z EKG 
• Siła tętna zależna od rodzaju lub ustalana niezależnie 
• Tętno ramieniowe wyłączone, gdy ciśnienie wskazywane przez ciśnieniomierz 
przekracza 20 mmHg 
• Tętno ramieniowe wyłączone, gdy ciśnienie wskazywane przez ciśnieniomierz 
przekracza poziom ciśnienia skurczowego 
 
 EKG 
• 3-4-odprowadzeniowe EKG 
• Możliwości symulacji rozrusznika i defibrylacji 
• Obszerna biblioteka rytmów EKG oparta na bibliotece symulatora  
• W przypadku użycia monitora pacjenta (wyposażenie dodatkowe): 12- 
odprowadzeniowe EKG 
 
DŹWIĘKI 
• Tony serca zsynchronizowane z EKG 
• Możliwość osłuchiwania szmerów płuc zsynchronizowanych z oddechem, 0-60 
uderz./min 
• Indywidualny dobór szmerów płuc 
• Dźwięki jelit – prawidłowe i nieprawidłowe 
• Dźwięki głosowe: generowane przez komputer, nagrane i wprowadzane w czasie 
rzeczywistym  
 za pośrednictwem zestawu słuchawek z mikrofonem 
• Dźwięki głosowe generowane przez użytkownika 
 
FUNKCJE DOTYCZĄCE REJESTRÓW I SCENARIUSZY 
• Pobieranie plików rejestrowych i danych uczestników szkolenia na komputer. 
• Funkcja umożliwiająca przeglądanie plików rejestrowych (w trakcie posymulacyjnej 
analizy i sprawozdania) 
 
Zestaw ma zawierać: 

  

 Manekin osoby dorosłej- pełna postać 

 6opasek na szyję skóry 

 1 rolkę taśmy do zaklejania tchawicy do nakłuć 

 Środek nawilżający 

 ubranie( spodnie, kurtka) 

 torbę transportowa 

 instrukcję obsługi 

 symulator, tablet z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 
5,7 cala 

 jednostka połączeniowa (tzw. Link Box), 

 2 zasilacze prądu zmiennego, 

 akumulatorek litowo-jonowy, 

 pasek na nadgarstek, 

 pasek na manekin do jednostki połączeniowej, 

 przewód łącznika manekina, 

 pokrowiec, 

 przewód USB, 

 instrukcja użytkowania. 
 



 

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego pisma.  

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2016 roku,  

do godz. 13. 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 (NIE DŁUŻSZY NIŻ 35 DNI), 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 % , 
 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

Gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie będzie liczona wg  

 

Z poważaniem 
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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 manekina do nauki ALS 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: do ……… dni od dnia podpisania umowy.  

(termin nie może być dłuższy niż 60 dni – ponieważ oferta zostanie odrzucona) 

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 48 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  

 

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 Manekin do nauki ALS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

   
RAZEM 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................       

                                                                   

  (podpis i pieczątka imienna osoby  

uprawnionej do reprezentowania firmy) 

 

 

 



Załącznik nr 2  
WZÓR UMOWY  

 

 

Umowa została zawarta w ................, dnia………….. pomiędzy : 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. Jana Grodka w Sanoku 

38-500 Sanok 

Mickiewicza 21 

reprezentowana przez: 

 

1. 

2. 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

 

1. 

2. 

 

zwanym dalej Dostawcą 

 

 Na podstawie zapytania ofertowego na dostawę manekina do nauki ALS oraz oferty 

złożonej przez Dostawcę, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

dostawie następującego sprzętu: 

      – 

2. Miejscem wykonania dostawy jest siedziba Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia oraz 

złożona przez Dostawcę oferta wraz z FORMULARZEM CENOWYM.  
 

§ 2 
 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie – do ….. dni od 

podpisania umowy. 

2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, atesty, certyfikaty itd. 

na dostarczony sprzęt i zastosowane materiały, co do ich jakości i dopuszczenia do 

stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 3 

1. Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:  

a) Opis przedmiotu Zamówienia,  

b) Oferta Wykonawcy wraz z FORMULARZEM CENOWYM.  



 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie  

w kwocie netto: ..................................... zł  (słownie: ……………………………………) plus 

stosowny  podatek VAT  tj. brutto:………………………………………………… zł 

(słownie ........................................................)   

2. W przypadku zmniejszenia się wielkości zamówienia wynagrodzenie zostanie 

proporcjonalnie pomniejszone stosownie do ostatecznej wielkości zamówienia.  

3. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Dostawcę.  

4. Zamawiający dokona płatności w terminie do 20 dni od otrzymania faktury. Podstawą 

wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego dokonania odbioru 

sprzętu.  

§ 5 

1. Warunki gwarancji i serwisu: 
 

a) Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres …. miesięcy,     

b) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony jest przez ………………………… 

c) Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd. 

d) Dostawca usunie awarię przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia. Moment zgłoszenia to data i godzina nadania faksu przez jednostkę 

Zamawiającego pod numer faksu Dostawcy ……………… . Czas reakcji Dostawcy na 

informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia: nie może być dłuższy niż 48 

godzin. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny. 

e) W przypadku 3–krotnej naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji Dostawca 

wymieni naprawiany podzespół na nowy. 

f) W przypadku wystąpienia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, gwarancja zostanie 

przedłużona o czas niesprawności aparatury. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków 

wynikających z gwarancji, wykonawca dostarczył zamawiającemu zamiast urządzenia 

wadliwego, urządzenie wolne od wad albo dokonał istotnych napraw urządzenia objętego 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego 

od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego. Jeżeli wykonawca wymienił część 

urządzenia, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych 

wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

urządzenia objętego gwarancją zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

g) Dostawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w siedzibie 

Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza tą siedzibą, Wykonawca 

pokryje koszty transportu wraz z ubezpieczeniem sprzętu. 

h) W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa  

w pkt. d Zamawiający może zlecić jej wykonanie osobie trzeciej na koszt i 

niebezpieczeństwo Dostawcy. 

                                                                                                                § 6 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu, chociażby nie poniósł on szkody, karę umowną za:  

a) opóźnienie w dostawie i montażu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego należnego Dostawcy za każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy  

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.  



2) Kary umowne mogą być potrącone bez zgody Dostawcy z wynagrodzenia należnego 

Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

 

§ 8 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Dostawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 9 

 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie może powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy osobom trzecim.   

2. Dostawca nie może przelać jakichkolwiek praw wynikających dla Niego z niniejszej 

Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

                                                                                                            § 11 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

Dostawca :                           Z a m a w i a j ą c y: 

 


