
 

 
  

Gdańsk, dnia 02.04.2015r. 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: sprzęt medyczny; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 
sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk).  
Przedmiot zamówienia wskazano w załączniku nr 1 do zaproszenia. 
Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Akademia 
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 
 
Sposób przygotowania oferty 
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu cenowym 
stanowiącym załączniki nr 1  do niniejszego zaproszenia. 
Cena za przedmiot zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo. 
Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
Cena za przedmiot zamówienia ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia w tym: koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego 
(Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 
Cena za przedmiot zamówienia ma zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty 
proponowane przez Wykonawcę.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
Wypełniony formularz cenowy  należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem. 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
 
Adres do korespondencji 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 415) 
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Osoba do kontaktu 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-12 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 10.04.2015r. do godz. 14:00. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen i możliwość 
negocjowania parametrów sprzętu z Wykonawcami. 
Jeżeli istnieje możliwość nabycia sprzętu (będącego przedmiotem zamówienia w 
niniejszym postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym  
postępowaniu, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego 
można nabyć ten sprzęt korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym 
postępowaniu. 
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- formularz cenowy (załącznik nr 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
załączniku nr 1 
 
FORMULARZ CENOWY 
 

Lp Przedmiot  
zamówienia j.m. Ilość 

Cena  
jedn.   
netto 

Wartość  
netto 

Wartość  
brutto należy wypełnić 

1 Urządzenie do 
terapii i treningu 
(zgodnie z 
poniższym 
opisem) 

szt. 1    Okres  
gwarancji: 
………………… 
 
Termin 
dostawy: 
…………………… 
 

Cena za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w 
tym: koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Akademia 
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 
 
Urządzenie do terapii i treningu Biofeedback ma posiadać parametry zgodne z poniższymi: 
- aparatura ma posiadać certyfikat wyrobu medycznego CE kl I, System spełnia standardy 
IEEE,   
- aparatura ma zawierać koder 8-kanałowy,  
- możliwość obsługi czujników do pomiaru SEMG (powierzchniowego EMG), BVP lub EKG 
(rytmu serca), Temp (temperatury), oddychania, SC przewodności skóry, 
- możliwość jednoczesnej rejestracji 8  czujników,  
- możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem przekaźnika USB 
Relay Interface I/O (wymaga dodatkowego interfejsu), 
-  możliwość współpracy  z aparaturą do prowadzenia terapii HEG Biofeedback 
(hemoencefalografia) w technologii niR i piR, 
- możliwość prowadzenia dwukanałowej diagnostyki EEG,  
- możliwość pomiaru impedancji (parametry), czujnik zewnętrzny, 
- możliwość rozszerzenia systemu o bazę normatywną uwzględniającą wiek pacjenta, 
lokalizację elektrod i warunki badania, 
- możliwość rozszerzenia o czujnik do pomiaru czasu reakcji,  
- możliwość rozbudowy o opcje treningu z wykorzystaniem wolnych potencjałów korowych, 
- możliwość rozbudowy o czujniki do rehabilitacji typu goniometr, torsjometr, czujnik siły; 
 
Oprogramowanie do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu ma posiadać 
parametry zgodne z poniższymi: 
- polska wersja językowa, 
- możliwość zarządzania bazą danych pacjentów,  
-  możliwość zapisu i analizy sesji treningowych i badań,  
- możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji, muzyki, ćwiczeń, obrazu z 
kamery wideo,  
- możliwość korzystania z bajek i filmów  DVD, CD, plików AVI Wave, BMP, MP3, stymulacja 
dźwiękowa przy pomocy dudnień binauralnych (binaural beats), 



 

 
  

- możliwość korzystania z gier typu Flash, 
- możliwość samodzielnej budowy lub edycji ekranu terapeuty i pacjenta, 
- możliwość samodzielnej budowy lub edycji skryptów terapeutycznych, 
- możliwość automatycznego usuwania artefaktów, 
- możliwość tworzenia raportów i trendów (automatycznie generowany raport z przebiegu 
wszystkich sesji), 
- możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez  
innych terapeutów,  
- możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda i Exela, 
- duża ilość narzędzi wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych fragmentów sesji, 
- zestaw minimum 120 plansz diagnostycznych i treningowych,  
- minimum 80 animacji/gier z możliwością rozszerzenia do 200 animacji, 
- możliwość zapisu surowego sygnału EEG i odtwarzanie go po sesji, 
- możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda i Exela, 
-  możliwość eksportowania danych do formatu ASCII, 
- filtry: IIR, FIR, 
- możliwość zapisywania surowego sygnału EEG, 
- duża ilość narzędzi wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych fragmentów sesji 
(wykresy liniowe, słupkowe, okresowe, 3D, liczbowe, JTFA), 
 
Aparatura ma posiadać certyfikat CE. 
Aparatura ma posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję.  
Aparatura ma być fabrycznie nowa. 
 
WYMAGANE AKCESORIA do kodera: 
- kabel optyczny łączący koder z USB, 
- urządzenie USB – łącznik kodera z komputerem, 
- czujnik do EEG z funkcją pomiaru impedancji wraz z elektrodami, 
- pasta umożliwiająca przyczepienie elektrod do głowy pacjenta, 
- żel/piling do przygotowania skóry pacjenta przed przymocowaniem elektrod, 
- oprogramowanie współpracujące z dostarczaną aparaturą, pozwalające na badanie 
wzajemnych zależności między procesami fizjologicznymi i poznawczymi u badanego; 
Oprogramowanie ma zawierać ekrany umożliwiające monitorowanie i ocenę reakcji 
fizjologicznych, jaki i trening parametrów takich jak temperatura obwodowa, zmienność 
rytmu serca (w tym HRV), oddychanie (piersiowe, przeponowe), napięcie mięśni (EMG), 
przewodność skórnogalwaniczną (SC) i in., 
- czujnik SC do pomiaru zmian przewodnictwa skóry na palcach dłoni; Pomiar tego parametru 
ma być dokonywany  w jednostkach microSiemens, czujnik powinien zawierać paski na palce  
z wy miennymi elektrodami Ag-AgCl,  
- czujnik objętości pulsu BVP  do pomiaru objętości pulsu (fotopletysmograf). Powinien mieć 
mozliwość  pomiaru: tętno, amplituda BVP, kształt fal BVP, zmienność HR,  
- czujnik EMG z kablem do podpinania elektrod -  do pomiaru powierzchniowej 
elektromiografii, sygnał rejestrowany powinien być w postaci RMS (Root Mean Square) -
wygładzony automatycznie,   
- elektrody do EMG min 100 szt.  kompatybilne z czujnikiem do EMG do montażu na skórze 
klienta, 
- czujnik Oddychania pas z rzepem  z możliwością montażu czujnika na przeponie lub klatce 
piersiowej, powinien umożliwiać pomiar amplitudy i rytmu oddychania, 



 

 
  

- czujnik pomiaru temperatury  czujnik powinien mieć możliwość rejestracji temperatury w 
stopniach Celcjusza lub Fahr. w przedziale od min 50 do min 115ºF (10 do 45ºC) z 
dokładnością do 0.006ºF. 
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