DA.KK.232.79.2020
Załącznik nr 2

Formularz cenowy
dotyczy postępowania pn.:„Wyposażenie Sali refleksoterapii w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1.

Wałek do ćwiczeń. Miękki obszyty tkaniną bawełnianą
o dł. 120cm, śr. 20cm

2 szt.

2.

Worek sako duży. Miękka i wygodna gruszka
wypełniona granulatem, pokryta tkaniną PCV bez
ftalanów, waga 5,8kg, śr. 90cm, wys. 70cm
Stolik mały, biały o wymiarach 65x50x50cm.
Wykonany z płyty laminowanej o gr. 2cm na stelażu z
rury o śr. 22mm.
Huśtawka Kokon-fotel. Wykonana z wytrzymałych
materiałów, z możliwością obciążenia do 120kg.
Siedzisko z miękką poduszką. Wymiary 60cm średnicy,
156cm długości
Hamak-siedzisko. Hamak wiszący C-2-120X150cm,
drewniana część składająca się z kijka 89x3,2cm.
Wykonany 100% z bawełny. Wysoka jakość oraz
mocny i solidny materiał. Konstrukcja z litego drewna.
Masa użytkowania 120 kg. Wymiary 120x150cm.
Zawieszenie jednopunktowe
Ścianka
akustyczna.
Umożliwiająca
częściowe
oddzielenie przestrzeni (na przykład stanowiska pracy
czy zabawy) i redukcję hałasu. Wykonana z włókniny o
właściwościach wyciszających oraz stojaka z rury o śr.
22mm. # gr. ścianki 2,4cm # wym. 65 x 52,4 x 160cm
Materac. Składający się z 3 części, pokryty tkaniną pcv,
niezawierającej ftalanów, łatwy do utrzymania w
czystości, wymiary po rozłożeniu 180x60x5cm
Lustrzany tunel nieskończoności 700x700x100mm
sterowane za pomocą pilota. Zbudowany ze szkła
hartowanego, odpornego na uderzenia, całość obita
pianką i skajem medycznym Oekotex. Powierzchnia
wew. do obserwacji 700x700 mm. Sterowany za
pomocą pilota radiowego. Z możliwością wyboru 300
różnych zaprogramowanych scen lub jednolitego koloru
Dysk plazmowy. Dysk aktywny na dotyk, wytwarzający
pioruny. Wymiary 30cm

4 szt.

Magiczny sześcian. Lampa służąca do rozjaśniania
pomieszczenia oraz jako źródło dźwięku. Wbudowany
głośnik bluetooth pozwalający na odsłuchanie muzyki
oraz innych źródeł dźwięków z urządzeń
bezprzewodowych. Posiadający 8 zmieniających się
kolorów, sterowanych za pomocą pilota na podczerwień.
Długość boku 15cm, dł. kabla zasilającego 1,7m
Panel sufitowy Gwieździste niebo. Służący do
stymulacji poli-sensorycznej. Sterowany za pomocą
pilota, posiadający 16 zmieniających się kolorów.
Montowany do sufitu 150x100cm

1 szt.
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Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

12.

Radiodtwarzacz Philips AZ78/1

1 szt.

13.

Słuchawki dźwiękoszczelne- minimalizujące dobieganie
dźwięku do uszu, pomaga w koncentracji. Możliwość
dopasowania do każdego kształtu głowy. Boczna
regulacja wysokości każdego z nauszników
Maglownica duża. Urządzenie oparte na
doświadczeniach Temple Gradin dostarczającej
masywnej stymulacji proprioceptywnej. Długość
maglownicy 160cm, szer. 85cm, wys.45 cm. Produkt
jest wyrobem medycznym, zgodnym z normami
Dyrektywy medycznej 93/42/EWG. Ustawa o wyrobach
medycznych z dn. 20.04.2004r. oraz Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 03.11.2004r. w sprawie wymagań
zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego
przeznaczenia[Dz.U.251 poz. 2514 ze zm.]oraz ustawę o
wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r[Dz.U
93,poz.896 ze zm. i normami z nią zharmonizowanymi
Ścianka bąbelkowa 122cm. Ścianka z diodami LED z
konstrukcją ze stali nierdzewnej, panel bąbelkowy z
akrylu. Bąbelki tworzone przez pompkę powietrzną,
diody LED ze zmieniającymi się kolorami. Wymiary:
szer. 56x wys.122cm, moc 20W
Materac masujący. Wykonany z pianki o wysokiej
jakości i gęstości, posiadający podgrzewanie, 6
automatycznych programów, 4 strefy masażu, 10
dużych punktów wibracyjnych oraz rolki wędrujące i
masaż Shiatsu. W zestawie intuicyjny pilot
Kuleczkowe Duo. Podwójne gumowe piłeczki,
wypełnione kolorowymi kulkami. 3 poziomy
wypełnienia piłek 30%, 60%, 90%- 3szt., wym. 15x6cm
Zestaw sensoryczny piłeczek. Zestaw piłek o różnej
strukturze i powierzchni. Służących do ćwiczeń zmysłu
dotyku, masażu rąk itp. 20 piłek, śr. od 4 do 7,5cm wraz
z workiem w wytrzymałej tkaniny o wys. 32x40cm
Klepsydra z cieczą. Duża o wymiarze 18cm

2 szt.

Krążek terapeutyczny o średnicy 60cm. Napełniony
powietrzem, łączy w sobie funkcje ruchowe oraz kształt
piłek gimnastycznych. Może być używane na podłodze,
w celu wzmocnienia dolnych partii mięśni oraz do
trenowania równowagi. Krążek pokryty wypustkami
umacniającymi koordynację
Zestaw do aromaterapii. Składający się z emitera
zapachów micro mgła, zestawu 10 olejków
zapachowych, poradnika do aromaterapii oraz dyfuzora
umożliwiającego efekt projekcji 3d

4 szt.
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