
    Warszawa, 19.04.2017

Zapytanie ofertowe na: specjalistyczny system od pomiarów i treningów opartych na posturografii w 
projekcie badawczym pt. „Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: 

analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania”. 

Postępowanie WPs-14/2017/AB
 

Szacunkowa wartość:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  ZAMAWIAJĄCY

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

REGON: 24000001258

NIP: 525-001-12-66

Fax: (22) 635-79-91

www.psych.uw.edu.pl

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: 

mgr Justyna Wiśniowska

e-mail: justyna.wisniowska@psych.uw.edu.pl

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zamówienie  obejmuje  opracowanie  i  zaprogramowanie  specjalistycznego  systemu  do  pomiarów 
i  treningów  poznawczo-ruchowych,  opartych  na  posturografii,  z  użyciem  Nintendo  Wii  Balance 
Board.  Program będzie dedykowany do ćwiczeń planowania oraz balansu ciała.  Narzędzie będzie 
składało  się  z  8  poziomów  trudności,  w  sumie  375  plansz  o  wzrastającym  stopniu  trudności 
poznawczej i ruchowej. 

Do konkursu mogą przystąpić firmy, które:
- rozwijają nowoczesne technologie komputerowe oparte na rehabilitacji poznawczo-ruchowej 
(przynajmniej 1 opracowany komputerowy program do rehabilitacji poznawczo-ruchowej). 

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do  
niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać:

1) Informację o cenie netto i brutto zamawianego zestawu.

2) Informację o czasie potrzebnym na realizację zamówienia.

Oferty można składać

elektronicznie  w  postaci  zeskanowanej  oferty  oryginalnej  pocztą  elektroniczną  na  poniższy  adres: 
ab@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 01.05.2017, godzina 16:00.

Prosimy oznaczyć ofertę w następujący sposób: w tytule wiadomości: „Oferta na opracowanie i 
zaprogramowanie specjalistycznego systemu do pomiarów i treningów posturograficznych.”

mailto:ab@psych.uw.edu.pl


5. OCENA OFERT

i) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% zgodności ceny.

6. DODATKOWE INFORMACJE

 Płatność za zakupione urządzenia odbędzie się bezgotówkowo na postawie faktury VAT w   terminie 14 
dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

i)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy

ii) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie umowa

iii) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z 
najlepszymi oferentami.



Załącznik nr 1. Wzór oferty

WZÓR

Wykonawca:

Adres Wykonawcy:

Całkowita cena 
netto za realizację 
zamówienia –
łącznie za całość 
(w zł)

VAT Całkowita cena brutto za 
realizację zamówienia –
łącznie za całość (w zł)

1) Opracowanie i zaprogra-
mowanie specjalistycznego 
systemu do pomiarów i 
treningów posturograficz-
nych

2) Dostarczenie systemu do 
siedziby Zleceniodawcy

Czas potrzebny na realizację zamówienia (wraz z dostawą) :............... dni roboczych

Długość gwarancji udzielanej na wykonaną usługę: .................. miesiące

………………………………                                                ….…………………………..

        Miejscowość i data                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy


