
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS-MED" s.c. 
Sokół Czesław, Salij Andrzej

z siedzibą przy ul. ul. Szkolnej 1C, 49-313 Lubsza
w związku z realizacją projektu p.n.

„Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i dostępności opieki 
ambulatoryjnej w NZOZ "ARS-MED" s.c. w Lubszy”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Działanie 5.2: Rozwój bazy medycznej w regionie

Poddziałanie 5.2.2: Ambulatoryjna opieka medyczna

zaprasza do składania ofert na realizację następującego zamówienia:

Rodzaj zamówienia • Dostawy

Przedmiot 
zamówienia

• Kabina UGUL z osprzętem (1 szt.): Uniwersalny Gabinet Usprawnienia 
Leczniczego: Kabina do ćwiczeń i zawieszeń, stół rehabilitacyjny z podnoszeniem 
ręcznym leżyska i unoszonym zagłówkiem, lub równoważny.

• Krioterapia KRIOPOL R ze zbiornikiem (1 szt.): Aparat do krioterapii na ciekły 
azot ze zbiornikiem co najmniej 26l, lub równoważny.

• Laser Polaris 2 z sondą (1 szt.): Aparat do laseroterapii niskoenergetycznej z 
użyciem sond punktowych światła czerwonego i podczerwonego oraz współpracujący z 
dedykowanym aplikatorem skanującym, lub równoważny.

• Magnetronic z aplikatorem i leżanką (1 szt.): Dwukanałowy aparat do terapii 
polem magnetycznym niskiej częstotliwości, lub równoważny.

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia udzielane są pod nr telefonu 77 411 
85 60 lub bezpośrednio w siedzibie frmy: ul. Szkolna 1C, 49-313 Lubsza.

Sposób udzielenia 
zamówienia

• Kryteria wyboru oferty: Cena – waga 100 %

• Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Miejsce, sposób i 
termin składania 
ofert

• Miejsce składania ofert: ul. Szkolna 1C, 49-313 Lubsza

• Sposób składania ofert: oferta skierowana do Zamawiającego powinna zostać 
przygotowana w formie pisemnej i złożona osobiście lub przesyłką pocztową albo 
kurierską

• Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: biuro@ars-med.com.pl

• Termin składania ofert: 5.12.2011 r.

Kontakt z 
Zamawiającym

• Szczegółowych informacji nt. zamówienia udziela p. Czesław Sokół pod nr telefonu 77 
411 85 60 lub bezpośrednio w siedzibie frmy: ul. Szkolna 1C, 49-313 Lubsza, tel. 77 
411 85 60, e-mail: biuro@ars-med.com.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


