
Dzień dobry, 

Aktualnie poszukujemy dostawcy, który dostarczy nam spirometry w  placówce CM Remedium w 

Łodzi (której jesteśmy właścicielem), w ramach projektu „Dostępność Plus”. 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie spirometrów zgodnie ze 

specyfikacją poniżej. 

 

1. Specyfikacja zapytania 

I. Spirometr dla dzieci- 1 sztuka 

Minimalne wymagania: 

- wbudowany system motywacyjny dla dzieci (obrazki, animacje) 

- kolorowy wyświetlacz dotykowy 

- połączenie USB 

- Bluetooth 

- wbudowana drukarka termiczna 

- wbudowany pulsoksymetr 

- pamięć 10.000 testów lub 500 godzin zapisu oxymetrii 

- pomiary w formie graficznej na żywo podczas badania 

- elektroniczna dokumentacja medyczna (EMR) 

- wewnętrzny czujnik temperatury 

- możliwość korzystania z turbin jednorazowych i turbin wielokrotnego użytku 

- pomiary za pomocą cyfrowych turbin 

- zakres przepływu 16l/s 

- oprogramowanie 

- wymiary: 220 x 210 x 51 mm 

- opór dynamiczny: 0.5 cm H2O/L/s 

- dokładność objętości: +/- 3% lub 50 ml 

- dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 ml/s 

 

oraz 

 

II. Spirometr przenośny dla dorosłych -1 sztuka 



Minimalne wymagania: 

- kolorowy wyświetlacz dotykowy 

- połączenie USB 

- Bluetooth 

- wbudowana drukarka termiczna 

- wbudowany pulsoksymetr 

- pamięć 10.000 testów lub 500 godzin zapisu oxymetrii 

- pomiary w formie graficznej na żywo podczas badania 

- elektroniczna dokumentacja medyczna (EMR) 

- wewnętrzny czujnik temperatury 

- możliwość korzystania z turbin jednorazowych i turbin wielokrotnego użytku 

- pomiary za pomocą cyfrowych turbin 

- zakres przepływu 16l/s 

- oprogramowanie 

- wymiary: 220 x 210 x 51 mm 

- opór dynamiczny: 0.5 cm H2O/L/s 

- dokładność objętości: +/- 3% lub 50 ml 

- dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 ml/s 

 

2. Lokalizacja: Łódź 

3. W ofercie proszę zawrzeć: 

-ceny jednostkowe netto, 

-warunki płatności, 

-termin realizacji, 

-gwarancję. 

Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej. 

W przypadku pytań o kwestie merytoryczne bardzo proszę o kontakt z Roksaną Szewczyk-Kulas, tel. 

513 870 832, e-mail: roksana.szewczyk-kulas@neuca.pl 

 

Termin składania ofert: 30.09.2022 do godziny 12:00 

 

Jednocześnie informujemy, że oferty można składać: 



-osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Remedium sp. z o. o., pod adresem ul. Dąbrowskiego 

15B, 93-177 Łódź. Oferta do zapytania ofertowego spirometry lub 

-drogą pocztową pod adres: Centrum medyczne Remedium sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 

Łódź z dopiskiem na kopercie: Oferta do zapytania ofertowego spirometry lub 

-drogą mailową pod adres: anna.spychalska@neuca.pl z dopiskiem w tytule wiadomości Oferta do 

zapytania ofertowego spirometry. 

mailto:anna.spychalska@neuca.pl

