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OGŁOSZENIE 

na sprzedaż sprzętu medycznego: Knee Tensor do ćwiczeń oporowych nóg z wykorzystaniem oporu 

elastycznego 

 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju 

Ul. Okrzei 1 

57-350 Kudowa-Zdrój 

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż sprzętu medycznego: 

”Knee Tensor do ćwiczeń oporowych nóg z wykorzystaniem oporu elastycznego”, rok  prod. 2008 

1)  fotel do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego KNEE TENSOR to: 

a) naprzemienne lub selektywne ćwiczenia wybranych partii mięśniowych, 

b) ćwiczenia wzmacniające siłę, wytrzymałość mięśnia czworogłowego uda, zginaczy kolana oraz 

mięśni stopy, 

c) wykonywanie ćwiczeń izometrycznych, 

d) wykonywanie ćwiczeń izotonicznych w dowolnych seriach, 

e) ćwiczenia przy dużych prędkościach (high-speeed) – wspomaga rozwijanie siły mięśniowej oraz 

zmniejsza działanie sił ścinających, poprawia koordynację nerwowo-mięśniową, 

f) stała, proprioceptywna kontrola ruchu kończyny, 

g) uniwersalna konstrukcja umożliwia ustawienie kończyny w pozycji neutralnej, rotacji 

zewnętrznej lub wewnętrznej dla podkreślenia pracy wybranej grupy mięśniowej. 

2) charakterystyka 

a) regulacja stopnia trudności ćwiczeń (4 stopnie elastyczności w wyproście, 2 stopnie w zgięciu), 

b) w wyposażeniu przystawka zwiększająca zakres wykonywanych ruchów, 

c) pasy stabilizujące pacjenta w trakcie ćwiczenia, 

d) regulacja ustawienia siedziska, 

e) uniwersalny „but” dostosowany dla każdego rozmiaru stopy, 

f) trwała i stabilna konstrukcja, 

g) łatwa obsługa. 

3) dane techniczne 

a) długość: 110 cm 

b) szerokość: 67 cm 

c) wysokość: 110 cm 

d) niezbędna przestrzeń: 100 x150cm 

e) waga: 45kg 

3. Cena sprzętu medycznego wynosi 900,00 zł brutto  (słownie złotych: dziewięćset 00/100). 

4. Oferowany sprzęt medyczny można obejrzeć, w siedzibie sprzedającego, w dni robocze  w  godz. 10:00 

do 14:00, po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem tel.: 74 62 63 107.  



  
 
 

5. Osoby zainteresowane zakupem mogą kontaktować się: 

1) telefonicznie na nr 71 63 26 107; 

2) mail: zrl@sankud.pl. 

 

6. Obowiązki sprzedającego w zakresie RODO: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119 z 04.05.2016r, str. 1), dalej RODO, 

informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych kontrahentów oraz osób fizycznych 

reprezentujących kontrahenta jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium 

Uzdrowiskowe „BRISTOL” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w  Kudowie-

Zdroju z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1 w Kudowie-Zdroju (kod pocztowy: 57-350),   tel.: (74) 

632 61 16, adres e-mail: sekretariat@sankud.pl . 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@sankud.pl  

3. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1: 

1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego oraz realizacji 

Umowy/Zamówienia/Zlecenia. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 

lit. b  RODO; 

2) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa; 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania; 

5) będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa/Zamówienie/Zlecenie została/o wykonana/o. 

4. Osobom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach 

określonych w przepisach RODO. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy/Zamówienia/Zlecenia z winy 

kontrahenta; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przez osoby wskazane w ust. 1 danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do 

zawarcia Umowy/Zamówienia/Zlecenia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje 

niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Zamówienia/Zlecenia. 

 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 
      Kierownik jednostki 
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