
Załącznik nr 1  
.......................................... 
    pieczęć wykonawcy 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................. 

Adres: ................................................................................................. 

tel./fax: …………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………    

   Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

       w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9 
 

Nawiązując do udziału w postępowaniu nadostawę stacjonarnego, cyfrowego 
ultrasonografu z kolorowym Dopplerem do  SPZPOZ w Busku-Zdroju: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z parametramizawartymi 

w tabeli w pkt. 3 w cenie: 
 

- cena netto  …………..….....… zł         
 
  (słownie:….......................………..........................................................................)       
 
- cena brutto .............................. zł  
 
  (słownie:.................................................................................................................)   
 
 - w tym VAT ............................ zł  
 
  (słownie:.................................................................................................................) 

 
2. Oferujemy dodatkowy okres gwarancyjny na aparat USG (tj. powyżej 24 

miesięcy)w ilości:  
 

………………………………………………………………………… 
/wpisać 36 miesięcy lub 48 miesięcy/ 

 
 
 
 
 



3. Zobowiązujemy się do dostawy aparatu USG zgodnie z poniższymi parametrami:  

L.p Parametr 
Wartość 
wymagana 

Wartość oferowana 

1. 2. 3. 4. 

1. Aparat fabrycznie nowy – rok 
produkcji 2015 

Tak  

2. Gwarancja Min. 24 
miesiące 

 

3. Aparat wykonany w technologii 
całkowicie cyfrowej 

Tak  

4. Ilość niezależnych kanałów 
procesowych 

Min. 1200  

5. 
Zakres częstotliwości pracy  Min. 1,5-16 

MHz 
 

6. 
Niezależne równoważne gniazda 
głowic obrazowych przełączane 
elektroniczne 

Min. 4  

7. 
Dotykowy wyświetlacz LED do 
sterowania wybranymi funkcjami 
aparatu o przekątnej min. 8 cali 

Tak  

8. 

Monitor LCD bez przeplotu o 
przekątnej min. 17 cali z regulacją 
położenia (obrót, pochylenie, 
wysokość) niezależnie od pulpitu.  

Tak  

9. 

Możliwość ustawienia menu w 
języku polskim i polskie znaki w 
opisach oraz komentarzach do 
raportu 

Tak  

10. Czas uruchomienia systemu Max. 70 sek.  

11. 

Archiwizacja obrazów na dysku 
twardym wbudowanym w aparat, 
nagrywarce CD/DVD w formatach 
kompatybilnych z systemem 
Windows oraz na pamięciach USB 
w formatach kompatybilnych z 
systemem Windows 

Tak  

12. Pojemność dysku twardego  Min. 500 GB  

13. Min. 2 porty USB z przodu 
aparatu. 

Tak  

14. 
Możliwość tworzenia własnych 
ustawień (tzw. presetów) 

Tak  

15. 

Nagrywanie i odtwarzanie 
dynamicznych obrazów /tzw. 
cineloop prezentacji B oraz kolor 
Doppler, prezentacji M-mode i 
Dopplera spektralnego  

Tak   



16. Ilość klatek pamięci CINE Min. 6 000  
17. Biało-czarna drukarka termiczna  Tak  

 TRYBY OBRAZOWANIA 
1. 2. 3. 4. 

1. Tryb 2D (B-Mode) Tak  

2. 
Zakres ustawienia głębokości 
penetracji 

Min. 2 – 30 
cm 

 

3. 

Zakres bezstratnego powiększania 
obrazu rzeczywistego i 
zamrożonego (tzw. zoom) a także 
obrazu z pamięci CINE 

Min. 10x 
 

 

4. Możliwość powiększenia obrazu 
diagnostycznego na pełny ekran 

Tak  

5. 

Obrazowanie harmoniczne na 
wszystkich oferowanych 
głowicach z wykorzystaniem 
przesunięcia lub inwersji faz 

Tak   

6. Strefowe wzmocnienie obrazu na 
wybranych głębokościach (TGC) 

Min. 8 stref  

7. 
Technologja wzmocnienia 
kontrastu tkanek oraz zmniejszenia 
plamek i wyostrzenia krawędzi 

Tak  

8. 

Przestrzenne składanie obrazów 
(obrazowanie wielokierunkowe 
pod kilkoma kątami w czasie 
rzeczywistym) 

Tak  

9. 
Maksymalna ilość kątów 
obrazowania wielokierunkowego 

Min. 5  

10. Prędkość odświeżania w trybie 2D Powyżej 650 
obr./sek. 

 

11. Tryb M-mode Tak  

12. Wybór prędkości przesuwu zapisu 
trybu M 

Min. 5  

13. Tryb spektralny Doppler 
Pulsacyjny (PWD) 

Tak   

14. 
Maksymalna mierzona prędkość 
przepływu przy kącie korekcji 0⁰ 

Min. 8 m/s  

15. Regulacja wielkości bramki 
dopplerowskiej 

Min. 0,5 - 20 
mm  

 

16. Kąt korekcji bramki 
dopplerowskiej 

Min. 0 do +/-
89 stopni 

 

17. Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak  

18. 

Maksymalna prędkość 
odświeżania obrazu dla Dopplera 
kolorowgo 
 

Min. 300 
obr./sek. 

 



19. Regulacja uchylności pola 
Dopplera Kolorowego 

Min. +/-20 
stopni 

 

20. Tryb angiologiczny /Power 
Doppler/ 

Tak  

21. Tryb Power Doppler kierunkowy Tak  
22. Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ Tak  
23. Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ Tak  
24. Automatyczna optymalizacja 

obrazu za pomocą jednego 
przycisku w trybie B- Mode i 
Dopplera spektralnego 
 

Tak   

 GŁOWICE 
 

1. 2. 3. 4. 
1. Głowica convex do badań j. 

brzusznej, ginekologicznych i 
położniczych. 

Tak  

2. Zakres częstotliwości pracy 
przetwornika 

Min. 1,5 – 5,5 
MHz 

 

3. Centralne częstotliwości pracy do 
wyboru dla B-mode 

Min. 4  

4. Częstotliwości nadawcze pracy do 
wyboru dla obrazowania 
harmonicznego 

Min. 3  

5. Ilość elementów  
 

Min. 128  

6. Kąt  pola obrazowego głowicy 
 

Min. 70 stopni  

7. Głowica liniowa do badań 
naczyniowych oraz małych i 
powierzchownie położonych 
narządów. 

Tak  

8. Zakres częstotliwości pracy 
przetwornika 

Min. 3 – 12 
MHz 

 

9. Centralne częstotliwości pracy do 
wyboru dla B-mode 
 

Min. 4  

10. Częstotliwości nadawcze pracy do 
wyboru dla obrazowania 
harmonicznego 

Min. 2  

11. Ilość elementów  
 

Min. 190  

12. Długość czoła obrazowego głowicy Poniżej 40 
mm 
 

 



 OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE 
1. 2. 3. 4. 

1. 

Pakiet obliczeń automatycznych 
dla Dopplera – automatyczny 
obrys spektrum wraz z podaniem 
podstawowych parametrów 
przepływu (min. PI, RI i inne) 
zarówno na obrazie rzeczywistym, 
jak i na obrazie zamrożonym 

Tak  

2. 

Oprogramowanie aparatu 
/programy obliczeniowe i raporty/: 
j.brzuszna, kardiologia, 
ginekologia, położnictwo, 
pediatria, naczynia, małe i 
powierzchowne narządy, urologia i 
inne 

Tak  

3. Raporty z każdego rodzaju badań Tak  

4. 
Możliwość dołączania zdjęć do 
raportu 
 

Tak  

 OPCJE ROZBUDOWY 
 

1. 2. 3. 4. 
1. Obrazowanie 3D w czasie 

rzeczywistym (4D) z głowic 
wolumetrycznych 
(objętościowych) convex z 
maksymalną prędkością 
obrazowania min. 30 objętości/sek. 

Tak  

2. Automatyczny pomiar 
podstawowych parametrów 
biometrii płodu  

Tak  

3. Tryb obrazowania 
panoramicznego 

Tak  

4. Transmisja danych i obrazów w 
sieci w standardzie DICOM z 
funkcją Worklist i MPPS 

Tak  

5. Tryb spektralny Doppler Ciągły 
(CWD) sterowany pod kontrolą 
obrazu 2D z maksymalną 
mierzoną prędkością przepływu 
przy kącie korekcji 0⁰ min. 20 m/s 

Tak  

6. Tryb kolorowy i spektralny 
Doppler tkankowy 

Tak  

7. Tryb anatomiczny M-mode min. 3 
linie proste 

Tak  



8. Moduł EKG wbudowany w aparat Tak  
9. Głowice convex, endokawitarne, 

liniowe i sektorowe (phasedarray) 
możliwe do podłączenia. 

Tak  

10. Automatyczny pomiar IMT Tak  
 
 
 

4. Zobowiązujemy się w cenie oferty zutylizować niesprawny aparat USG                            
„ZONARE Scan Module” będący na wyposażeniu Zamawiającego.   
 

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie : 21 dni od dnia 
podpisania umowy.  
 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, w tym z wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz projekt umowy 
zostały przez nas zaakceptowane. 

 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

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

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

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

                                                                        ………………………………………. 
       /podpis osoby uprawnionej do reprezentacji/ 

 
 

 
 
 
 


