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Zapytanie ofertowe 

Nr 3/PORIM/2019 z dnia 25.07.2019 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetu terapeutycznego w ramach projektu pn. 
„Rozszerzenie działalności firmy Spektrum Agnieszka Błoch  o świadczenie 
kompleksowych usług dla dzieci z niepełnosprawnościami – Gabinet terapeutyczny 
– Terapia SI, Terapia ręki, Terapia logopedyczna, Terapia Psychologiczna, 
Fizjoterapia” współfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Spektrum Agnieszka Błoch 

ul. Długosza 14  

73-200 Choszczno 

NIP 5941526777 
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Agnieszka Błoch  - Właścicielka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia wraz z dostawą i montażem do nowego 
gabinetu terapeutycznego w ramach projektu pn. „Rozszerzenie działalności firmy Spektrum Agnieszka 
Błoch  o świadczenie kompleksowych usług dla dzieci z niepełnosprawnościami – Gabinet terapeutyczny 
– Terapia SI, Terapia ręki, Terapia logopedyczna, Terapia Psychologiczna, Fizjoterapia” 
współfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  
 

1.2 Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 

Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

 Zestaw do terapii integracji sensorycznej Wymiar 3x3 m; konstrukcja drewniana 

W skład zestawu wspinaczkowego wchodzi: 

- ścianka wspinaczkowa 

- profesjonalna uprząż wspinaczkowa 

- lina do zabezpieczenia wspinaczki 

  

W skład zestawu lin i innego osprzętu wchodzi: 

- lina do wspinania się 

- lina pomocnicza do bujania 

- 5 regulatorów długości podwieszenia 

- 10 karabińczyków 

- 4 sztuki bungee (mogą być wykorzystywane na 
przykład przy podwieszanych trampolinach czy 
innym standardowym podwieszanym sprzęcie) 

- podwieszana pojedyncza drabinka 

- gruba lina do przeciągania się na deskorolce z 
mocowaniami 

 

 Sprzęt podwieszany – konik Konik o niewielkiej wadze, aby nie sprawiał 
trudności w podnoszeniu dla terapeuty; w 
zestawie ze specjalnym urządzeniem 
(podwieszką) pozwalającym na regulowanie 
ilości punktów podwieszenia dzięki czemu 
można go stosować do ćwiczeń z ruchem 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

liniowym i rotacyjnym. Pozwala również na 
ćwiczenia równoważne. 

Sprzęt wykorzystywany do kształtowania 
obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji 
równoważnych, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, integracji odruchów tonicznych 
/szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego/ 
, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych 
/zginaczy  i prostowników/ oraz ogólnej 
stymulacji układu nerwowego poprzez silne 
bodźcowanie receptorów układu 
przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Wyrób jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych w Warszawie. 

Wymiary konika: 

długość 150 cm, szerokość 20 cm 

Waga konika około 9,5 kg 

Waga podwieszki dołączonej do konika około 2,5 
kg 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

 Sprzęt podwieszany - żabka Sprzęt wykorzystywany do kształtowania 
obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji 
równoważnych, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, integracji odruchów tonicznych 
/szczególnie Tonicznego Odruchu 
Błędnikowego/ , wzmacniania napięcia mięśni 
posturalnych /zginaczy  i prostowników/ oraz 
ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez 
silne bodźcowanie receptorów układu 
przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 

Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów. Produkowany przy 
uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na 
deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r.  

 

 Sprzęt podwieszany – hamak z piłeczkami Hamak wykonany z mocnej tkaniny w zestawie z 
piłeczkami dający Uspokajający efekt tego 
zaciemnionego bezpiecznego miejsca wzmacnia 
sensoryczne korzyści z czucia głębokiego i 
stymulacji przedsionkowej. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 

Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów. Produkowany przy 
uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na 
deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r. 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

 Sprzęt podwieszany - grzybek Odpowiednio zawieszony pozwala na uzyskanie 
ruchu rotacyjnego, orbitalnego lub liniowego, co 
pozwala na wiele kombinacji ćwiczeń 
stymulujących układ propriocepcji, 
przedsionkowy i wzrokowy. 

Sprzęt wykorzystywany do kształtowania 
obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji 
równoważnych, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, integracji odruchów tonicznych 
/szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego/ 
, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych 
/zginaczy  i prostowników/ oraz ogólnej 
stymulacji układu nerwowego poprzez silne 
bodźcowanie receptorów układu 
przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Wymiary: 

średnica siedziska 55-65 cm 

waga około 6,5 kg 

  

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 

Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów. Produkowany przy 
uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na 
deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r. 

 

 Sprzęt podwieszany - hamak elastyczny Hamak wykonany ze specjalnego elastycznego 
materiału dostarcza on wiele  nowych 
możliwości oraz doświadczeń sensorycznych. 
Daje silną stymulację w obszarze czucia 
głębokiego. 

Produkt ten jest wyrobem medycznym do 
różnego przeznaczenia, klasy I i jest zgodny z 
normami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

której wprowadzenie do prawa polskiego 
stanowią: 

Ustawa o wyrobach medycznych z dn. 
20.04.2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 03.11.2004 w sprawie wymagań 
zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego 
przeznaczenia, [Dz. U. 251 poz. 2514 ze zm.] oraz 
ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 
kwietnia 2004 roku [Dz. U. 93, poz. 896 ze zm. i 
normami z nią zharmonizowanymi. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 
Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów.  
 

 Sprzęt podwieszany – platforma 
podwieszana 

Platforma podwieszana to niezastąpione 
urządzenie podczas ćwiczeń w różnych 
zaburzeniach integracji sensorycznej szczególnie 
w zaburzeniach modulacji sensorycznych i 
zaburzeniach posturalnych. Do wyboru w dwóch 
wariantach, z dwoma wałkami (index 110m2) 
oraz z 4 wałkami (index 110m4) 

Wymiary siedziska: 

długość 110 cm, szerokość 50 cm 

Waga około 5,9 kg 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 
Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów. Produkowany przy 
uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na 
deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r. 
 

 Sprzęt podwieszany – hamak 
terapeutyczny Hamak terapeutyczny jest wykonany z dwóch 

różnych materiałów. Wnętrze hamaka jest 
wyścielone przyjemnym w dotyku 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

materiale znanym z pozostałego sprzętu SI np. 
huśtawki terapeutycznej. 

Hamak można podwiesić jedno zaczepowo bądź 
dwu zaczepowo. Przy podwieszeniu jedno 
zaczepowym uzyskujemy rotacyjny ruch 360 
stopni wokół własnej osi.  

Hamak terapeutyczny można podczepić do 
dostępnego w naszej ofercie bungee, który 
umożliwia płynny ruch góra - dół. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 
Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów. Produkowany przy 
uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na 
deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r. 
 

 Sprzęt podwieszany - helikopter Sprzęt wykorzystywany do kształtowania 
obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji 
równoważnych, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, integracji odruchów tonicznych 
/szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego/ 
, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych 
/zginaczy  i prostowników/ oraz ogólnej 
stymulacji układu nerwowego poprzez silne 
bodźcowanie receptorów układu 
przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 

Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów. Produkowany przy 
uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na 
deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r. 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

 Sprzęt podwieszany – wiszące obręcze Pozwalają na stosowanie ćwiczeń wymuszających 
pozycje zgięciowe. Ćwiczenia z użyciem obręczy 
w sposób szczególny stymulują układ 
proprioceptyczny. 

Sprzęt wykorzystywany do kształtowania 
obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji 
równoważnych, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, integracji odruchów tonicznych 
/szczególnie Tonicznego Odruchu 
Błędnikowego/, wzmacniania napięcia mięśni 
posturalnych /zginaczy  i prostowników/ oraz 
ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez 
silne bodźcowanie receptorów układu 
przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 

Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów. Produkowany przy 
uwzględnieniu norm unijnych wymienionych na 
deklaracji zgodności CE oraz zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010r. 

 

 Sprzęt podwieszany - Krętlik Krętlik - umożliwia cichy i płynny obrót 360 stopni 

każdego ze sprzętu SI . Dzięki krętlikowi terapeuta 

ma możliwość lepszego wykorzystania każdego 

ze sprzętu  do terapii Integracji Sensorycznej. 

 Sprzęt naziemny – duża zjeżdżalnia Zjeżdżalnia składa się z dwóch elementów, 
podestu oraz rampy, dzięki czemu po łatwym i 
szybkim rozłożeniu zajmuje mało miejsca. 

Podest jest otwierany dzięki czemu możemy 
wykorzystać go jako miejsce do przechowywania 
różnych pomocy. 

W podeście jest również zainstalowana 
lina, która poszerza funkcjonalność zjeżdżalni. 

Wymiary produktu - wysokość 50cm x szerokość 
74cm x całkowita długość 255cm 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

 Sprzęt wykorzystywany do kształtowania reakcji 
posturalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
reakcji równoważnych, reakcji posturalnych w tle, 
reakcji postawy i ułożenia oraz reakcji obronnych. 
Stosowanie tego sprzętu zapewnia stymulację 
bazowych systemów sensorycznych ułatwiając 
rozwój i modyfikację reakcji posturalnych dziecka 

Sprzęt wykorzystywany w powiązaniu z 
deskorolką do silnej stymulacji receptorów ruchu 
liniowego układu przedsionkowego . Szczególnie 
przydatny w kształtowaniu reakcji wyprostnych 
poprzez wzmacnianie mięśni prostowników ale 
również rozwoju mechanizmu planowania 
motorycznego i niektórych ruchów oczu 
szczególnie konwergencyjnych.  

Produkt ten jest wyrobem medycznym do 
różnego przeznaczenia, klasy I i jest zgodny z 
normami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, 
której wprowadzenie do prawa polskiego 
stanowią: 

Ustawa o wyrobach medycznych z dn. 
20.04.2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 03.11.2004 w sprawie wymagań 
zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego 
przeznaczenia, [Dz. U. 251 poz. 2514 ze zm.] oraz 
ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 
kwietnia 2004 roku [Dz. U. 93, poz. 896 ze zm. i 
normami z nią zharmonizowanymi. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 

Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów.  

 

 Sprzęt naziemny – beczka Sprężysty walec pusty wewnątrz. Takie 
wykonanie pozwala na ułożenie się dziecka we 
wnętrzu urządzenia. Beczka pozwala na 
ćwiczenia reakcji postawy i ułożenia oraz izolacji 
ruchów oczu od ruchu głowy. Stymuluje układ 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

dotykowy, proprioceptywny, przedsionkowy i 
wzrokowy. 

Beczka jest bardzo lekka, a duży środek pozwala 
na korzystanie z niej nawet dorosłej osobie. 

Wyrób jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych w Warszawie. 

 

 Sprzęt naziemny – Maglownica standard Urządzenie oparte na doświadczeniach Temple 
Gradin dostarczające masywnej stymulacji 
proprioceptywnej. 

Dziecko przeciskając się pomiędzy wałkami 
stymuluje układ czucia głębokiego. Istnieje 
możliwość regulacji siły nacisku wałków. 

Sprzęt stosowany do hamowania obronności 
dotykowej poprzez dostarczanie dużej dawki 
wrażeń czucia głębokiego szczególnie przydatny 
przy zaburzeniach modulacji sensorycznej. 

Wymiary: 75cm szerokość, 75cm długość i około 
75 cm wysokość 

Produkt ten jest wyrobem medycznym do 
różnego przeznaczenia, klasy I i jest zgodny z 
normami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, 
której wprowadzenie do prawa polskiego 
stanowią: 

Ustawa o wyrobach medycznych z dn. 
20.04.2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 03.11.2004 w sprawie wymagań 
zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego 
przeznaczenia, [Dz. U. 251 poz. 2514 ze zm.] oraz 
ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 
kwietnia 2004 roku [Dz. U. 93, poz. 896 ze zm. i 
normami z nią zharmonizowanymi. 

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 
Warszawie. 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie 
certyfikowanych materiałów.  

 Sprzęt naziemny – Kołyska duża Sprzęt wykorzystywany do kształtowania reakcji 
posturalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
reakcji równoważnych, reakcji posturalnych w tle, 
reakcji postawy i ułożenia oraz reakcji obronnych. 
Stosowanie tego sprzętu zapewnia stymulację 
bazowych systemów sensorycznych ułatwiając 
rozwój i modyfikację reakcji posturalnych dziecka 

Wyrób jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych w Warszawie. 

Wymiary: 

długość 110 cm, szerokość 55 cm 

Waga około 5,5 kg 

 Sprzęt naziemny  - deskorolka Zalecana szczególnie do ćwiczeń stosowanych w 
dyspraksjach, ale również do stymulacji układu 
przedsionkowego. Deskorolka duża obita jest 
specjalnym, miłym w dotyku materiałem. 
Wszystkie krawędzie są tak zabezpieczone by 
przy zderzeniu np. ze ścianą, uderzenie było 
amortyzowane. 

 Sprzęt wykorzystywany do integracji tonicznego 
odruchu błednikowego poprzez wzmacnianie 
reakcji wyprostnych na brzuchu i reakcji 
zgięciowych na plecach. Sprzęt ten jednocześnie 
stosowany jest w rozwijaniu i korygowaniu 
obustronnej koordynacji ruchowej i silnej 
stymulacji receptorów ruchu liniowego układu 
przedsionkowego. Stosowana szczególnie przy 
zaburzeniach ruchowych o bazie sensorycznej – 
dyspraksje i zaburzenia posturalne. 

Wyrób jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych w Warszawie. 

Wymiary: 

długość 50cm, szerokość 40cm 

Waga około 2,5kg 
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Lp. Element zamówienia Specyfikacja 

 Sprzęt naziemny – deska rotacyjna Deski rotacyjne szczególnie stosowane do 
badania przedsionkowego oczopląsu 
porotacyjnego, również do terapii stymulującej 
układ przedsionkowy przy pod wrażliwości 
przedsionkowej. Sprzęt rotacyjny jest również 
wykorzystywany do rozwoju mechanizmów 
rotacji w obrębie tułowia oraz rozwoju zdolności 
do izolacji ruchów oczu od ruchu głowy i reakcji 
zgięciowych poprzez wzmacnianie mięśni 
zginaczy. 

  

Wyrób jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych w Warszawie. 

 Sprzęt naziemny – tunel sensoryczny Sensoryczny tunel to przyrząd idealny dla dzieci z 
zapotrzebowaniem bodźców czucia głębokiego. 
Przeciskanie się przez tunel wypełniony 
specjalnym styropianowym grysikiem dostarcza 
wielu bodźców dotykowych, sprawia wiele frajdy 
dla ćwiczącego ale zarazem jest nie lada 
wyzwaniem. 

Dzięki swym właściwościom tunel miękki 
możemy wykorzystać również jak tradycyjną pufę 
z tego typu wypełnieniem. Możemy na nim 
siedzieć, leżeć czy rolować. 

Wymiar tunelu M średnica 60 cm, długość 100 cm 

 

 Sprzęt naziemny – zestaw uniwersalny do 
rozwoju zdolności motorycznych 

Skład zestawu: cegiełka połówka - 14 szt., 
równoważnia - 4 szt., obręcz 35 cm - 4 szt., obręcz 
60 cm - 4 szt., pręt 35 cm - 16 szt., pręt 70 cm - 8 
szt., uchwyt A - 12 szt., uchwyt B - 12 szt., 
woreczek z ziarnami - 10 szt., ślady rąk - 6 par, 
ślady stóp - 6 par. 

 Sprzęt naziemny - pierścienie Komplet 6 pierścieni w tęczowych kolorach, 

elementy wykonane są z elastycznego tworzywa 

gumowego, dzięki czemu są trwałe i można je 

czyścić na mokro. 

 

Do wykorzystania w czasie zabaw grupowych w 

sali i na dworze 

umożliwiają organizowanie gier ruchowych z 
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elementami edukacyjnymi, tj. rozpoznawanie 

koloru i kierunku w czasie wykonywania 

ćwiczenia doskonale sprawdzają się jako element 

torów przeszkód, wnosząc do nich nowe 

możliwości zadaniowe. 

 

Średnica: 38 cm 

 Sprzęt naziemny – strzałki Komplet 6 strzałek w tęczowych kolorach, 

elementy wykonane są z elastycznego tworzywa 

gumowego, dzięki czemu są trwałe i można je 

czyścić na mokro. 

 

Wymiary strzałki: 46 x 8 x 15 cm 

 Sprzęt naziemny – dyski sensoryczne Zestaw sensorycznych dysków, które pobudzają i 

rozwija zmysł dotyku zarówno dłoni jak i stóp. 

Podczas zabaw, w tym samym czasie, rozwija się 

zdolność do opisywania wrażeń zmysłowych. 

Tarcze dotykowe wykonane z miłej w dotyku 

gumy syntetycznej, zawierają różne struktury 

dotykowe, każda z własnym kolorem. Każdą ze 

struktur dotykowych można znaleźć na dużej 

płytce do ustawiania na podłodze jak i na małej 

płytce, którą dziecko będzie w stanie utrzymać w 

swojej dłoni. Jeśli chodzi o gry, dyski oferują 

niezliczone możliwości, począwszy od 

podstawowej czyli wykrywania struktur 

dotykowych np. na zasadzie memo. Maksymalne 

obciążenie 100 kg. 

 Powietrzna deska do balansowania Unikalna deska do balansowania z twardą 

powierzchnią na miękkiej dmuchanej podstawie, 

idealna do wykonywania kontroli motorycznej i 

wzmacniania mięśni w kostkach, nogach i górnej 

części ciała. Twarda powierzchnia zapewnia 

bezpieczny uchwyt dla stóp, a nadmuchiwana 

podstawa zapewnia płynne i delikatne ruchy. 

Płyta Gonge Air może być dostosowana do 

poziomu funkcjonalnego użytkownika poprzez 

regulację ciśnienia nadmuchiwanego powietrza; 

Zwiększenie ciśnienia przyspieszy ruchy i sprawi, 

że deska do balansowania będzie trudniejsza. 

 Worek rozciągliwy Worek z elastycznego materiału do terapii 

rozmiar S      101 cm  x         68 cm 
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 Piłka gimnastyczna Średnica:75cm 
Materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa 
wytrzymująca obciążenie do 300kg. 
Przeznaczenie: do ćwiczeń w domu lub fitness 
klubach. 
Ćwiczenia z piłką pozwolą na wzmocnienie 
różnych grup mięśni. Są świetnym przyrządem 
usprawniającym trening ogólnorozwojowy oraz 
pomogą zwiększyć ruchowości stawów i 
poprawią koordynację. 
 
 

 Obciążniki na nadgarstki/nogi W zestawie 2 obciążniki każdy o wadze 0,2kg. 
Obciążniki mogą być stosowane zarówno na 
nadgarstki jak i na nogi. 
Obciążniki o tej wadze zalecamy dla młodszych 
dzieci poniżej 8 roku życia.  

 Kostki aktywności Idea kostki polega na dostarczaniu dzieciom 
bodźców z trzech najważniejszych systemów 
sensorycznych tj. z systemu przedsionkowego, z 
systemu proprioceptywnego i systemu 
dotykowego. Proponowane aktywności 
czuciowo-przedsionkowe są atrakcyjne dla dzieci 
i proste do przeprowadzenia w każdych 
warunkach. Usprawniają motorykę dużą, 
planowanie motoryczne, koordynację 
obustronną ciała, orientację przestrzenną i 
schemat ciała. Mogą być wykonywane kilka razy 
dziennie codziennie. 

Kostka jest wykonana z materiału 
zapewniającego łatwe i bezpieczne użytkowanie. 
Na ściankach kostki znajdują się przeźroczyste 
kieszonki do których można wkładać dowolne 
karty. 

Kostką może rzucać nauczyciel-terapeuta, jak i 
dziecko. 

 

 Sensokarty system proprioceptywny SENSOKARTY to zestaw kilkudziesięciu kart z 

ćwiczeniami, wzbogaconych kolorowymi 

ilustracjami oraz opisami, które mają na celu 

pomoc w stworzeniu i realizacji prawidłowej diety 

sensorycznej oraz pomogą terapeutom i 

rodzicom poprowadzić i urozmaicić terapię. W 

każdej talii (oddzielnej dla poszczególnych 
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systemów sensorycznych) znajduje się ok. 20 kart 

z ćwiczeniami. Na jednej stronie znajdziemy 

rysunek ćwiczenia, a na drugiej jego dokładny 

opis, podzielony na trzy sekcje. Pierwsza z nich 

(Cele) mówi o korzyściach terapeutycznych jakie 

możemy osiągnąć. Druga (Wskazówki) to 

informacje dla terapeuty, podpowiedzi jak 

kontrolować wykonanie ćwiczenia lub propozycje 

jego modyfikacji. Ostatnia sekcja (Ćwiczenie) to 

informacje dla dziecka jak krok po kroku wykonać 

ćwiczenie. 

 Sensokarty system dotykowy SENSOKARTY to zestaw kilkudziesięciu kart z 

ćwiczeniami, wzbogaconych kolorowymi 

ilustracjami oraz opisami, które mają na celu 

pomoc w stworzeniu i realizacji prawidłowej diety 

sensorycznej oraz pomogą terapeutom i 

rodzicom poprowadzić i urozmaicić terapię. W 

każdej talii (oddzielnej dla poszczególnych 

systemów sensorycznych) znajduje się ok. 20 kart 

z ćwiczeniami. Na jednej stronie znajdziemy 

rysunek ćwiczenia, a na drugiej jego dokładny 

opis, podzielony na trzy sekcje. Pierwsza z nich 

(Cele) mówi o korzyściach terapeutycznych jakie 

możemy osiągnąć. Druga (Wskazówki) to 

informacje dla terapeuty, podpowiedzi jak 

kontrolować wykonanie ćwiczenia lub propozycje 

jego modyfikacji. Ostatnia sekcja (Ćwiczenie) to 

informacje dla dziecka jak krok po kroku wykonać 

ćwiczenie. 

 Sensokarty system przedsionkowy SENSOKARTY to zestaw kilkudziesięciu kart z 

ćwiczeniami, wzbogaconych kolorowymi 

ilustracjami oraz opisami, które mają na celu 

pomoc w stworzeniu i realizacji prawidłowej diety 

sensorycznej oraz pomogą terapeutom i 

rodzicom poprowadzić i urozmaicić terapię. W 

każdej talii (oddzielnej dla poszczególnych 

systemów sensorycznych) znajduje się ok. 20 kart 

z ćwiczeniami. Na jednej stronie znajdziemy 

rysunek ćwiczenia, a na drugiej jego dokładny 

opis, podzielony na trzy sekcje. Pierwsza z nich 

(Cele) mówi o korzyściach terapeutycznych jakie 

możemy osiągnąć. Druga (Wskazówki) to 
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informacje dla terapeuty, podpowiedzi jak 

kontrolować wykonanie ćwiczenia lub propozycje 

jego modyfikacji. Ostatnia sekcja (Ćwiczenie) to 

informacje dla dziecka jak krok po kroku wykonać 

ćwiczenie. 

 Szczotka do masażu  Szczoteczka do procedury Wilbarger. 

Szczoteczka do masażu oferuje odmianę w 
terapii dotykowej. 

Produkt przeznaczony to masażu w Integracji 

Sensorycznej 

 Szczudła – stopy potwora Zielone stopy, wykonane z wytrzymałego 

plastiku działają jak szczudła i są wyposażone w 

sznurek za który można się trzymać. 

 

Utrzymują ciężar 50 kg. 

Wielkość: 12cm 

 Zestaw ring Zestaw aktywnych obręczy wykonanych z dobrej 
jakości tworzywa, które można rozciągać bez 
ryzyka odkształceń. Służy do zabaw 
wspomagających ruchowy rozwój dzieci: rzuty 
do celu, rzuty do siebie, żonglowanie, chodzenie 
na palcach w okręgach, taniec itp.  
• śr. 16,4 cm  
• 6 szt.  
• różne kolory 

 

 Ruchomy piasek To co wyróżnia ten ruchomy, kinetyczny piasek 

od innych mas to właściwość ciągłego poruszania 

się grudek masy. Zabawa z tym produktem 

wpływa niezwykle relaksująco, wręcz 

hipnotyzująco, niezwykle przydatna w terapii 

ręki. 

Produkt z certyfikatem 

 Kamizelka rozmiar XS Produkt ten stosowany jest do dostarczania 
stałej modyfikowanej ciężarem obciążającym 
dawki wrażeń czucia głębokiego do zmniejszania 
obronności dotykowej przy zaburzeniach 
modulacji sensorycznej oraz w kształtowaniu 
niektórych reakcji posturalnych. 

Obciążenie kamizelki nie jest wszyte na stałe (są 
to odrębnie uszyte woreczki), dzięki czemu 
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można regulować obciążenie, zmniejszyć lub z 
czasem zwiększyć wedle zaleceń. 

Kamizelka jest wypełniona specjalnym 
bezpiecznym, szklanym granulatem. Jego 
struktura jest podobna do piasku dzięki czemu 
kamizelka nim wypełniona jest miękka i delikatna. 

 
Waga kamizelki terapeutycznej XS - 0,8 kg 

 Klepsydra z brokatem Duże tuby ze złotym, srebrnym lub niebieskim 

brokatem wypełnione przezroczystym płynem 

zapewniają ciekawe doznania wzrokowe. 

Rozmiar 140 x 50 mm 

 Klepsydra Łezki Klepsydra wypełniona cieszą z dwoma 

różnokolorowymi bąbelkami jednocześnie 

schodzącymi po schodach na dno rury. 

Czasomierz cieczy trwa około 1 minuty. Działanie 

płynnych pryszniców może stymulować wizualne 

uczenie się w odniesieniu do kolorów i upływu 

czasu.  

 Podwójna klepsydra Podwójna klepsydra wypełniona cieszą z dwoma 

różnokolorowymi bąbelkami jednocześnie 

schodzącymi po schodach na dno rury. 

Czasomierz cieczy trwa około 1 minuty. Działanie 

płynnych pryszniców może stymulować wizualne 

uczenie się w odniesieniu do kolorów i upływu 

czasu. 

 Klepsydra spiralna Spiralna klepsydra wypełniona cieszą z dwoma 

różnokolorowymi bąbelkami jednocześnie 

schodzącymi po schodach na dno rury. 

Czasomierz cieczy trwa około 1 minuty. Działanie 

płynnych pryszniców może stymulować wizualne 

uczenie się w odniesieniu do kolorów i upływu 

czasu. 

 Drewniana tuba Deszcz Tuba wydająca dźwięk łagodnego deszczu. Efekt 
powstaje podczas poruszania zabawką, wówczas 
metalowe kuleczki spadają pomiędzy 
drewnianymi przekładkami wewnątrz tuby, 
uderzając o ścianki. Wymiary: 34 cm 

 Woreczki z grochem żabki Zabawne figurki o kształcie żabek pełnią funkcję 
woreczków. Miła w dotyku tkanina i zabawne 
kształty zachęcają dzieci do rzucania, łapania, 
udziału w zabawach ruchowych. Niezastąpione 
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przy nauce kolorów. Woreczki żabki są dość 
lekkie. 

Zestaw zawiera 6 szt. 

 Zestaw do ćwiczeń motoryki małej Zestaw narzędzi, które poprzez zabawę 

usprawniają mięśnie dłoni. 

Narzędzia z tego zestawu pomogą dzieciom 

rozwijać umiejętności motoryczne i przygotować 

się do pisania, cięcia i innych czynności 

potrzebnych w szkole. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- szczypce o dł. 10 cm 

- łyżka do formowania kulek o dł. 16 cm 

- kroplomierz o dł. 16 cm 

- szczypce kulkowe o dł. 12 cm 

 

 

 

a. Szczegółowy sposób prezentacji oferowanej ceny zawarto w formularzu oferty. Cena winna zawierać 

wszelkie koszty związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia.  

 

b.  Zamawiający wskazuje, iż zakupione w ramach niniejszego zapytania urządzenia będą 
użytkowane przez osoby niepełnoletnie.  

Każdy z towarów powinien spełniać wymogi określone w prawie polskim i europejskim dla 
użytkowanych przez osoby niepełnoletnie. 
 
Towary dostarczane w ramach niniejszego zamówienia musza być fabrycznie nowe, wcześniej nie 

używane. 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia 10 dni roboczych od daty przekazania informacji o wyłonieniu 

wykonawcy.  

 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu. 

 

2.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

▪ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

▪ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

▪ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

▪ Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości 
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▪ Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

▪ Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

▪ W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, 

komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu 

zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

▪ Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

▪ Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą 

upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

oraz wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej; 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IŻ PO 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie przez oferenta oświadczeń 

dotyczących kryteriów udziału w postepowaniu stanowiących załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

3. Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi i procentowymi oraz sposobem przyznawania 

punktów za spełnienie danego kryterium w ramach zamówienia.  

 

3.1 Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów: 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny 

ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
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Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 100 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe 
przedmiotu zapytania łącznie z montażem i dostawą) za całość zamówienia 

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena 
oferowana x 100 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 
100  punktów. 
 
Ocenie podlega całe zamówienie.  

 

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach zamówienia. 

Oferta, która zdobędzie największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

Cena oferty jak i termin dostawy powinna być przedstawiona w odniesieniu do całości zamówienia z 

zgodnie z formularzem oferty.  

Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT 

5. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana (lub parafowana) przez osobę (osoby) 

upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy. 

Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający wyłoni 

wykonawcę dla całości zamówienia.  

6. Dokumenty wymagane od wykonawców. 

▪ Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

▪ Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę. 

▪ Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

▪ Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu 

stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

▪ Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na 

formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 
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7. Wymagany termin realizacji zamówienia. 

Dostawa i montaż towarów nastąpi do 10 dni roboczych od daty przekazania informacji o wyłonieniu 
wykonawcy. 

 

8. Oferty częściowe i wariantowe. 

W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składanie ofert częściowych lub wariantowych.  

9. Termin związania ofertą 

Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

10. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 09.08.2019 r. włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:  

- drogą pocztową na adres Zamawiającego: Spektrum Agnieszka Błoch ul. Długosza 14, 73-200 

Choszczno 

- osobiście w godzinach 09.00-14.00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Spektrum Agnieszka 

Błoch ul. Długosza 14, 73-200 Choszczno 

- mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres:  

slawomir.blochwp@gmail.com  

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej 

zamawiającego: https://ancymonek.edu.pl/ oraz drogą mailową.  

 

11. Tryb udzielania wyjaśnień. 

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia,  

a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy 

składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

12. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami. 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

- Agnieszka Błoch – Właścicielka - Tel: +48 601 332 471; e-mail: slawomir.blochwp@gmail.com 

13. Inne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia 

w toku prowadzonych negocjacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na każdym jego etapie. 

https://ancymonek.edu.pl/
mailto:slawomir.blochwp@gmail.com
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli 

oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wartości zamówienia 

brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionych zabawek i pomocy dydaktycznych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku braku wpływu co 

najmniej dwóch ważnych ofert.  

14. Załączniki. 

Do niniejszego zapytania dodano następujące złączniki: 

▪ Załącznik 1 - wzór oferty, w której skład wchodzi formularz ofertowy (część A zał. 1), 

oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (część B zał. 1), 

oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z osobowych z 

Zamawiającym (część C zał. 1)  
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Załącznik 1 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE  

NR 3/PORIM/2019 

 

Dane oferenta: 

Nazwa: 

Adres: 

Telefon 

Adres e-mail:  

 

CZĘŚĆ A  

Działając w imieniu ……………………………………………………………………… (nazwa firmy, 

adres, NIP) składam ofertę na dostawę wyposażenia, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 

3/PORIM/2019 oraz poniższym zestawieniem 

Przedmiot zamówienia 

Oferowana cena brutto 

za przedmiot 

zamówienia 

Sprzęt i wyposażenie do gabinetu terapeutycznego wraz z kosztami 
dostawy i montażu  

Razem  

 

▪ Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym 

podstawę niniejszej oferty. 

Okres związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni. 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 
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CZĘŚĆ B  

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W 

POSTĘPOWANIU NR 3/PORIM/2019 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

1. Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo.1 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

6. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.2 

7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej3 nie 

został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.4 

8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 

 

 

 

                                                           
1 Skreślić jeśli nie dotyczy. 
2 Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy. 
3 Skreślić te, które nie dotyczą. 
4 Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy. 
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CZĘŚĆ C 

nr sprawy 3/PORIM/2019 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM  

 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

 

1. Oferent ………………………………….………….… nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym - Spektrum Agnieszka Błoch 

2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy oraz Oferentem ………………………………………………, polegające w 

szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Oferenta 

 

Data i podpis 

 

 

 

 

  

 


