
Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego z dnia 30.05.2022 r. 
Ośrodek Pomocy Społecznej              
ul. Mickiewicza 6 
32-620 Brzeszcze 
tel./fax 032/2111 251 
e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl 

 

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego w przedmiocie zamówienia: 
dostawa opasek bezpieczeństwa- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - 
mieszkańców Gminy Brzeszcze w wieku 65 lat i więcej wraz z  usługą obsługi systemu sprawowania całodobowej 
opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu – realizacja w ramach programu osłonowego 
„Teraz seniorzy” dla mieszkańców gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2023 oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów 
– Moduł II” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.. 
 

Nazwa i adres WYKONAWCY: 

......................................................................... 

......................................................................... 

NIP: ................................................................... 

REGON: .............................................................. 

TEL: .................................................................. 

E-MAIL: .............................................................. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o poniższe ceny i oświadczam, że w ofercie uwzględniono 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: 

1. Cena netto za 1 opaskę bezpieczeństwa  

2. Podatek VAT  

3. Cena brutto za 1 opaskę bezpieczeństwa  

 

1. Miesięczna cena netto abonamentu za 1 opaskę bezpieczeństwa  

2. Podatek VAT  

3. Miesięczna cena brutto abonamentu za 1 opaskę bezpieczeństwa   

4. Wartość brutto abonamentu na okres 18 miesięcy  

 

Łączna cena brutto za dostawę 1 opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki na przewidywany okres 

trwania umowy tj. VII 2022r. do XII 2023r. (18 miesięcy abonamentu) ……………………….………………………………. . 

  



Opaska: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Wpisać pełną nazwę i model urządzenia)  

 

LP. Funkcja i wyposażenie opaski bezpieczeństwa, obsługa centrum TAK/NIE/WŁASNY TEKST 

Obligatoryjnie  

1 Przycisk bezpieczeństwa zapewniający sygnał SOS.   

2 Możliwość głosowego komunikowania się z centrum monitoringu i 
opiekunami. 

 

3 Lokalizator GPS.  

4 Klasa szczelności (wodoodporność), min. IP 65 
(w opisie podać oferowaną klasę szczelności). 

 

5 System umożliwiający kontrolę stanu naładowania baterii i informowania 
użytkownika o konieczności jej zasilenia. 

 

6 Żywotność baterii min. 2 lata.  

7 Czas pracy urządzenia pomiędzy pełnym ładowaniem min. 48 godzin.  

8 Czas pełnego naładowania baterii, maksymalnie 4 godziny.  

10 Ilość przycisków na opasce bezpieczeństwa. 
Dostosowanie przycisków bezpieczeństwa dla osób niedowidzących i 
niewidomych. 

 

11 Forma komunikatów (głosowe/pisemne). 
Komunikaty w języku polskim. 

 

12 Komunikaty o włączeniu i wyłączeniu urządzenia.  

13 Zawartość zestawu dostarczonego sprzętu (urządzenie z instrukcją w 
języku polskim + ładowarka, kabel zasilający i bateria itp.) 

 

14 Posiadanie certyfikatu CE  

15 Urządzenie posiada wysoki stopień trwałości i odporności na zniszczenia 
wynikające z codziennego użytkowania, a także w wyniku upadków oraz 
procesów ładowania. 

 

16 Opaska jest wykonana z materiałów niepowodujących uczuleń. 
Opaska jest elastyczna o zmiennych rozmiarach (pozwala na 
dostosowanie do różnych rozmiarów dłoni i nadgarstków).  
Zapięcia są trwałe i mocne. 

 

17 Posiadanie statusu podmiotu medycznego przez centrum monitoringu 
sprawującego opiekę na odległość. 

 

18 Okres gwarancji minimum 24 miesiące (licząc od daty uruchomienia 
usługi). 

 

19 Wsparcie techniczne przez cały okres obowiązywania umowy.  

20 Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku awarii, na czas 
naprawy lub wymianę na nową – taką samą opaskę – do 3 dni od 
zgłoszenia.  

 

21 Zapewnienie przeszkolenia pracowników i użytkowników opasek 
bezpieczeństwa z zakresu obsługi i zasad świadczenia usługi. 

 

26 Usługa teleopieki zapewniona całodobowo (24 godziny/7 dni w 
tygodniu). 

 



22 Sygnał SOS kierowany bezpośrednio do centrum teleopieki.  

23 Zapewnienie konfiguracji każdej opaski i wykonanie testu łączności przed 
rozpoczęciem usługi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego przekazania podopiecznemu opaski bezpieczeństwa. 

 

24 Zdalne, bieżące aktualizację systemu i obsługa zdarzeń technicznych.  

25 Wzory druków kart informacyjnych dla użytkowników opasek 
opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą 
monitoringu i przetwarzanie danych osobowych. 

 

26 Wzór ulotek informacyjnych dla użytkowników z niezbędnymi danymi 
dotyczącymi urządzenia, jego funkcjonalności i zakresie teleopieki. 

 

 Dodatkowe funkcje opaski 

27 Detektor upadku  

28 Czujnik zdjęcia opaski  

29 Automatyczny pomiar pulsu i saturacji  

30 Ładowanie indukcyjne  

31 Certyfikat wyrobu medycznego  

 

 

 

………………………..…………………………………………………………. 

Data i podpis osoby Wykonawcy/ osoby uprawnionej 

 


