Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tel:………/………………………………………………….....................................................
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………………….……
REGON ……………………………………………………………………………………….
KRS lub wpis do ewidencji dział. gospodarczej:
………………………..………………………………………………………………………...
Osoba (Osoby) upoważniona do reprezentacji (na dzień składania oferty):
…………………………………………………………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację zamówienia przez wykonawców
polegającego na zakupie zestawu sprzętowego do prowadzenia terapii metodą A. Tomatisa
dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z projektem pn. „Ośrodek Terapeutyczny
SOLIS RADIUS”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020, realizowanego na podstawie umowy o
dofinansowanie numer ZZO/000204/09/D z dnia 11 maja 2021 r.,
Składam(-y) niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizuję(-my) zamówienie
zgodnie z wszystkimi warunkami zamówienia.

1.

Określenie przedmiotu do realizacji zamówienia

Oświadczamy, że przedmiotem wykonania zamówienia jest zestaw sprzętowy do
prowadzenia terapii metodą A. Tomatisa, który składa się z nw. elementów sprzętowych oraz
spełnia określone poniżej warunki zabezpieczenia jego funkcjonalności i eksploatacji.
Ponadto zabezpieczymy funkcjonowania ww. zestawu w ramach „modułu nolimit”
zapewniając możliwość prowadzenia terapii łączonej z urządzeniem Easy Biofeedback, które
posiada na stanie Zamawiający.

Łączenie terapii wg. A. Tomatisa oraz Easy Biofeedback będzie polegać m.in na
zastosowaniu specjalnych skryptów treningowych Easy Biofeedback w treningu przed
sesjami terapeutycznymi metody wg A. Tomatisa. Skrypty te tworzone będą przez oferenta
na podstawie Testu Easy Biofeedback oraz diagnozy audiolaterometrycznej dokonywanych
przed podjęciem terapii.
Oferuję(-my) dostarczenie przedmiotu zamówienia wg następującej specyfikacji:
1. Zestaw Akcesoria + Diagnoza + Terapia - terapia dla max. 4 osób na różnych
programach terapeutycznych w tym samym czasie, który zawiera:
1) elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.
2) zintegrowane słuchawki powietrzno- kostne – 4 szt.
3) opaski frotte do słuchawek powietrzno- kostnych – 4 szt.
4) mikrofon pulpitowy – 1 szt.
5) pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji
elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii
– 1 szt.
6) listwę przeciwprzepięciową – 1 szt.
7) umowę licencyjną na czas nieokreślony – 1 szt.
8) dedykowany przez oferenta laptop – 1 szt.
9) dedykowane przez oferenta urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
10) deklarację zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC) – 1 szt.
11) instrukcję instalacji – 1 szt.
12) szkolenie z obsługi systemu w placówce Zamawiającego;
13) instalację i uruchomienie zestawu sprzętowego w placówce Zamawiającego
14) darmowe wypożyczenie 4-kanałowego sprzętu do terapii Neurofeedback,
posiadającego Deklarację Zgodności, w celach diagnostycznych na okres
przynajmniej 1 miesiąca – 1 szt.
15) przeszkolenie z obsługi sprzętu do terapii neurofeedback
16) gotowe skrypty treningowe Easy Biofeedback dedykowane do treningów wraz
z metodą wg prof. A. Tomatisa
2. Profesjonalny audiometr medyczny – moduł diagnostyczny (skalibrowany zgodnie z
parametrami metody prof. A. Tomatisa) – 1 szt.
3. Moduł nostres:
1) „Gniotek” antystresowy – 4 szt.
2) Kula lub kostka „labirynt” do uspokojenia, ćwiczenia koncentracji oraz cierpliwości –
4 szt.
3) Kula manipulacyjna z otworami oznaczonymi kolorystycznie – 4 szt.
4) Gotowe skrypty treningowe Easy Biofeedback stosowane w celu relaksacji przed
terapią wg. prof. A. Tomatisa.
4. Moduł nolimit:
1) stałe, dożywotnie wsparcie merytoryczne polegające na:
a) kontakcie telefonicznym oraz mailowym na temat tworzenia i prowadzenia
terapii;
b) wizytach w placówce Klienta oraz nadzorowaniu i pomocy w pracy z terapią;
c) pomocy w diagnozie, interpretacji diagnozy, tworzenia programów.

stałe, dożywotnie wsparcie techniczne
wsparcie 24h/7 dni w tygodniu
wparcie merytoryczne realizowane on-line
wsparcie merytoryczne i techniczne dożywotnio realizowane na miejscu u
Zamawiającego (maksymalnie 2 razy w miesiącu)
6) 12 wizyt superwizyjnych u Klienta do wykorzystania przez okres 10 lat.
7) Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty na okres 24 miesięcy.
2)
3)
4)
5)

5. Moduł akcesoria:
1) zestawy pomocy terapeutycznych, w zestawie: wycinanki, malowanki, karty do gry,
pisaki, farby i inne – 16 zestawów
2) akcesoria do utrzymywania czystości i dezynfekowania słuchawek oraz sprzętu – 4
zestawy
2. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację zamówienia wynosi:
Cena brutto: …………………………………………………………………… zł, słownie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3.

Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………….……….

………………………………………….
(miejsce, data)

………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

