
 
Kraków 18.10.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 
 
 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego FIZJOTERAPIA-SPORT Jakub Grabowski 

Adres siedziby Ul. Jana Zamoyskiego 41, 30-519 Kraków 

NIP 718 196 00 54 

Osoba do kontaktu Mgr Jakub Grabowski 

Nr telefonu 609 209 542 

Adres e-mail jakub.grabs@gmail.com 

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

 

Usługi badawczo –rozwojowe (Eksperymentalne prace 

rozwojowe). 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przeprowadzenie badań klinicznych w przedmiocie wpływu 
wibracji współczulnych i ciepła podczerwieni na postawę ciała 
jako wyznacznika statycznej i dynamicznej sprawności ciała 
człowieka wraz z analizą wyników badań. 
 
I. Założenia organizacyjne badań 
1. Badania zatwierdzone zostaną przez niezależna instytucję 
opiniująca i kontrolującą projekty badawcze (komisję bioetyczną) i 
prowadzone zgodnie z zasadami etycznymi.  
2. Badania winny być protokołowane.  
3. Badania prowadzone będą za zgodą osób w nich uczestniczących 
i nie spowodują dla nich żadnego ryzyka zdrowotnego. 
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pełną informację o sposobie 
prowadzenia badań. 
5. Zapewnione zostanie bezpieczeństwo i prawa osób 
uczestniczących w badaniach, w tym pisemna zgoda na udział w 
badaniu. 
6. Personel wykonujący badanie winien być przygotowany i 
posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie fizjoterapii. 
7. Należy zachować poufność danych, w tym danych osobowych 
uczestników. 
8. Badania przeprowadzone zostaną według procedury 
zapewniającej wysoką jakość, której treść zostanie przedstawiona 
wraz z ofertą.  
9. Wykonawca wskaże koordynatora badań w stopniu naukowym co 
najmniej doktora habilitowanego. 
 
II. Przedmiot i forma badań 
 
1. Grupę badaną stanowić będą osoby uczestniczące w badaniach 

w wieku 55+, w liczbie nie mniejszej niż 35.  
2. Grupa badana zostanie poddana 12-tygodniowej sesji 

terapeutycznej (1 zabieg tygodniowo) z wykorzystaniem 
mechanicznych wibracji wykorzystujących zjawisko rezonansu 
stochastycznego i ciepła podczerwieni.  



3. Pomiary diagnostyczne zostaną wykonane przed rozpoczęciem i 
po zakończeniu cyklu leczniczego.  

4. Kwalifikacja badanych zostanie przeprowadzona przez 
fizjoterapeutę, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań 
do uczestnictwa w powyższych badaniach. 

5. Przeprowadzony zostanie pomiar cech somatycznych, w tym 
wysokości i masy ciała oraz zawartości wody i tkanki 
tłuszczowej.  

 
III. Zakres badań, stosowane narzędzia i techniki badawcze: 
 
1. Prowadzenie pomiaru poziomu dolegliwości bólowych z 
wykorzystaniem skali wzrokowo - analogowej VAS. 
Zastosowanie analogowej, wizualnej skali w celu określenia poziomu 
dolegliwości bólowych. Przeprowadzenie cyklicznych, powtarzanych 
pomiarów intensywności bólu i analiza skuteczności leczenia 
przeciwbólowego.  
 
2. Prowadzenie pomiaru wysklepienia podłużnego i 
poprzecznego stóp z wykorzystaniem fotopodoskopu 
komputerowego. 
Przeprowadzenie pomiaru wysklepienia podłużnego i poprzecznego 
stóp, uwzględniającego: 
a) proporcje długości/szerokości stopy (wskaźnik Wejsfloga), 
b) wskaźnik kątowy Clarke'a (CL), 
c) wskaźnik Sztritera - Godunowa (KY), 
d) kąt piętowy gamma. 
 
3. Prowadzenie pomiaru sił reakcji podłoża oraz stabilności i 
symetrii obciążenia kończyn dolnych przy użyciu maty 
tensometrycznej. 
Przeprowadzenie pomiaru sił reakcji podłoża oraz stabilności i 
symetrii obciążenia kończyn dolnych podczas stania. Pomiar 
prowadzony w celu dokonania analizy sposobu obciążania stopy i 
nacisku na płaszczyznę podparcia zawierający: 
a) rozkład sił nacisku w płaszczyźnie czołowej, 
b) rozkład sił nacisku w płaszczyźnie strzałkowej, 
c) wielkość powierzchni strony podeszwowej stopy, 
d) pomiar symetrii obciążania kończyn dolnych (balans ciała). 
 
4. Bezinwazyjny pomiar krzywizn i zakresu ruchomości 
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej za pomocą 
elektronicznego urządzenia diagnostycznego. 
Bezinwazyjny pomiar i analiza kręgosłupa powinny zostać 
przeprowadzone w przestrzeni trójwymiarowej, a wyniki pomiarów 
rejestrowane i obrazowane w formie danych liczbowych oraz 
wykresów graficznych: 
1. Parametry długościowe i głębokościowe – wyrażone w mm: 
a) długość całkowita kręgosłupa (DCK), 
b) długość kifozy piersiowej (DKP), 
c) długość rzeczywista kifozy piersiowej (RKP), 
d) długość lordozy lędźwiowej (DLL), 
e) długość rzeczywista lordozy lędźwiowej (RLL), 
f) głębokość kifozy piersiowej (GKP), 
g) głębokość lordozy lędźwiowej (GLL). 
2. Ruchomość kręgosłupa zbadana: 
a) w płaszczyźnie czołowej 
b) w płaszczyźnie strzałkowej[2,3]. 
 
IV. Metoda opracowania wyników badań 



 
W celu analizy zebranego materiału i wyników badań powinny 
zostać wykorzystane metody statystyczne, w tym miary statystyki 
opisowej. Wyniki powinny zawierać: średnie arytmetyczne, 
odchylenia standardowe, współczynniki zmienności, wartości min. i 
max. Do badania związków pomiędzy parametrami powinny zostać 
wykorzystane współczynniki korelacji. 
 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

73300000-5,  

73000000-2,  

73120000-9, 

73100000-3, 

73110000-6. 

 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia 01.03.2017 r.- do dnia 01.10.2017 r. 

Termin i sposób składania 
ofert 

od dnia 19.10.2016 r. do dnia 28.10.2016 r. 

Oferty składane w wersji papierowej na adres ul. Jana Zamoyskiego 

41, 30-519 Kraków (data wpływu pisma do adresata). 

Termin związania ofertą 
150 dni. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

Lp. Warunek udziału w 
postępowaniu 

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał 
oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot należy do katalogu 
podmiotów uprawnionych 
do świadczenia usług 
badawczo-rozwojowych 
i/lub usług 
proinnowacyjnych (w 
zależności od projektu) 

Przedłożenie oświadczenia o spełnianiu warunku 
przynależności do kategorii podmiotów uprawnionych do 
świadczenia usług badawczo-rozwojowych, wskazanych 
w § 20 ust. 9 pkt 1) Regulaminu konkursu w ramach I osi 
priorytetowej Gospodarka wiedzy, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, działanie 1.2 Badania i innowacje 
w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje 
(konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16), 
publikowanego na stronie : 
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-
1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-031-16 
Oświadczenie musi określać typ jednostki, podstawę prawną 
działania oraz zostać podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania jednostki.   
 

2. Podmiot dysponuje 
odpowiednim potencjałem 
technicznym do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Przedstawienie oświadczenia o dostępie do urządzenia 
terapeutycznego umożliwiającego jednoczesną aplikację  
wibracji mechanicznych wykorzystujących zjawisko  
rezonansu stochastycznego (amplitudy i częstotliwości drgań 
modulowane nieregularnie) i ciepła podczerwieni. 
Urządzenie powinno posiadać co najmniej 15 wbudowanych 
silników wibracyjnych oraz 6 czujników podczerwieni 
wytwarzających krótkie fale IRA w strefie częstotliwości 
pomiędzy 780 i 1400 nm.  
Ponadto wykonawca winien wykazać dostęp do urządzeń 
diagnostycznych:  
a) fotopodoskopu komputerowego dającego możliwość 
analizy wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp  
b) maty tensometrycznej niezbędnej do pomiaru sił reakcji 



podłoża oraz stabilności i symetrii obciążenia kończyn 
dolnych podczas stania 
c) urządzenia umożliwiającego trójwymiarową analizę i 
pomiar budowy kręgosłupa. 
Zleceniobiorca powinien podać nazwy modeli urządzeń 
terapeutycznych i diagnostycznych oraz sposób ich 
wykorzystania w ramach wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 
 

3. Podmiot dysponuje 
odpowiednim potencjałem 
kadrowym do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Przedstawienie oświadczenia o wskazaniu koordynatora 
badań, którym powinien zostać fizjoterapeuta przeszkolony 
w obsłudze urządzeń terapeutycznych i diagnostycznych 
niezbędnych do przeprowadzenia badań. Koordynator w 
stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego, 
mający doświadczenie w prowadzeniu badań o podobnej 
tematyce, będzie nadzorował i odpowiadał za pracę zespołu 
badawczego.  

 
 
 
4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

 

Cena 100 pkt. 

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 
 

 Nie dotyczy 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2 

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium … 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium  
 
 

 Nie dotyczy 

 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o 
dofinansowanie. 

Informacja W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 



dotycząca 
powiązań 

kapitałowych  
lub osobowych 

Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o 
których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.   

Informacja 
dotycząca zmiany 

umowy 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

Informacja 
dotycząca 

finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie 
przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 
1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 
 
 
 

Jakub Grabowski  
mgr fizjoterapii 



 
 


