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Zalacznik nr 1 do umowy
Sprzet rehabilitacyjny

Lp. Przedmiot
zamówienia

1. materac
cwiczen

2. walec twardy

3. klin twardy

4. urzadzenie
cwiczen
równowagi

pilkiszwajcarskie5.

Opis

do rózne wielkosci dl. 2 m, szer. l m, wys. 5 cm - 10 szt.

rozmiary 45 x 150, 50 x 100, wypelnienie pianka
poliuretanowa twarda, latwo zmywalny material

podstawa l m, wysokosc 50 cm, wys. mala 8 cm, dl. 108 cm,
szer. 50 cm, wypelnienie pianka poliuretanowa twarda, latwo
zmywalny material

do Deseczka Roll-Wipp

sred. l20cm, 75cm

guma "TERA _
I

~rygin~~e dl. 2,5 m - ~zarne, ziel~ne, nieb!eski,e:czerwone,
BEND": zóhe, shwkowe, pomaranczowe - najwyzsza jakosc, bez talku,

bez latexu, bez zapachu, wysoki wspólczynnik odpornosci na
zerwanIe

6.

7.

8.

BOLSTERY

klocki

9. Rower
rehabilitacyjny
stacjonarny

10. fotel
rehabilitacyjny
poziomy:

11. poduszka
rehabilitacyjna
AIR DYNE

12. batut do cwiczen

dl.20 x 80 cm, sred. 20 cm

dl. 25 cm, szer. 15 cm, wys. 8 cm - z drewna

ergometr rehabilitacyjny z: magnetycznym systemem do
regulacji oporu, regulowanym siedziskiem, mechanizm wolnego
biegu; profesjonalny ergometr z magnetycznym systemem
obciazenia do
cwiczen w pozycji siedzacej (ergonomiczna konstrukcja ramy)
regulowane siedzisko (góra-dól), siedzisko dla cwiczacego; komp
monitorujacy parametry: tetno, predkosc wykonywanej pracy,
czasu, ilosc spalanych kalorii, wielkosci obciazenia; 16 programó1
treningowych; funkcja doboru tetna w zaleznosci od obciazenia;
wielkosci pracy cwiczacego w oparciu o plec, wage, wzrost, tetno
docelowe; dopuszczalne obciazenie l50kg; wymiary 97 x 70 x n
waga 37kg.

Profesjonalny ergometr eliptyczny: redukujacy w trakcie
cwiczen obciazenie stawów konczyn dolnych i kregoslupa
cwiczacego (ergonomicma konstrukcja ramy) komputer
monitorujacy parametry: tetno, predkosc, czas, ilosc spalanych
kalorii, wielkosc obciazenia (8programów treningowych)
funkcja doboru tetna w zaleznosci od obciazenia cwiczacego;
wymiary 170x66x160cm, waga 55kg

Wypelniona powietrzem, przeznaczona do cwiczen
równowaznych (wymuszanie pozycji), trenuje system
miesniowy, stabilizuje kregoslup, wykonana z rutonu, srednica
33cm z zaworem

Dosc

10 sztuk

Po 3szt. z
kazdego
rozmiaru
= 6szt.

5 szt.

2 szt.

2szt.-
sr.120 cm
i 8 szt.- sr.
75 cm =
lOszt.

po 10 szt.
z kaZdego
koloru =
70 szt.

10 szt.

10 szt.

2 szt.

2szt.

8 szt.

~. o-lo

~'J 1/'R1.110'-
f2/18. OrJ. WOóV.

Wartosc
brutto

1.952,00

1.756,80

1.037,00

439,20

1.390,80

4.270,00

488,00

61,00

6.832,00

6.392,80

878,40

l szt.

~"

srednica ok. 1,5 m - 1,8 m



Lp. Przedmiot zamówienia

CZI;SC II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPRZI;T AGD

Opis

1. pralki autonna~czne

Indesit WIL 63

2. suszarki do bielizny

3. kuchenki elektryczne
Mora 3428

4. znnywarki - nnale

Bosch SGS 45E52

5. kuchenki mikrofalowe

Daewoo KOR6C6R

6. Chlodziarki

Gorenje R6298W

7. robo~ kuchenne

Zelrner Fenonnen880.0

klasa energe~czna A, pojennnosc 5kg,
progranny dodatkowe: intensywne
odplamianie, pranie wstepne, welna-pranie
reczne;

sznurki na nnetalowych nogach

zwykle, stojace, szerokosc 45cnn, 4 palniki

efe~osc energe~czna A, szerokosc 60cnn,
wskaznik czasu do konca progrannu,
progrannowanieczasu startu

podstawowe funkcje: roznnrazanie,
odgrzewanie, gril, sygnalizacja dzwiekowa
zakonczenia pracy.

klasa energe~czna A, bez zamrazalnika,
regulowane szklane pólki, pojennnikna owoce
i warzywa, pojennnik na kostki lodu, kolor
bialy, autonna~czne rozmrazanie,

funkcje: rozdrabnianie, ubijanie, nniksowanie,
siekanie, nnieszanie, ucieranie, wyrabianie
ciast, rozdrabnianie warzyw,
przygotowywanie potraw o konsystencji
plynnej i pólplynnej.

Dosc

5szt

3szt

2szt

2szt

4szt.

2szt.

6szt

RAZEM

Wartosc
brutto w zl

5.124,00

183,00

1.756,80

3.794,20

1.098,00

2.671,80

4.501,80

19.129,60


