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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

 

 

Zadanie 2 - Aparat EEG – Holtera do 24 godzinnego monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy zapisów 
 

 

Lp Nazwa jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Aparat EEG – Holtera do 24 godzinnego 

monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy 

zapisów 

szt. 1       

                                                                                                                                                                                  Razem: 

 

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
 

.........................,dnia  ........................                                                        ............................................................. 

(podpis osoby – osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                      do składania oświadczeń woli 

                                                                                                                                                                              wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013  

 

DANE OGÓLNE 

NAZWA..................................................................................................................................................... 

TYP/ MODEL ..............................................NA KATALOGOWY....................................................... 

ROK PRODUKCJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI....................................... 

KRAJ PRODUKCJI..................... WYKONAWCA /PRODUCENT................................................... 

 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH 

 

Zadanie 2 Aparat EEG – Holtera do 24 godzinnego monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy zapisów 
 

Lp. Parametr / warunek 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

 Funkcje Holtera EEG 

1 Liczba kanałów w układzie referencyjnym  25  

2 W tym ilość wejściowych kanałów poligraficznych 1  

3 CMRR > 120dB  

4 Impedancja wejściowa >100MΩ  

5 Częstotliwość próbkowania 256Hz  

6 Rozdzielczość 16bit  

7 Znacznik zdarzeń TAK  

8 Bateria wewnętrzna TAK  

9 Monitor stanu baterii TAK  

10 Możliwość podłączenia czujników: SpO2, Puls, PR TAK  
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

11 -rejestracja zapisu do 24 kanałów EEG na  karcie pamięci typu FLASH  

-kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji  

-rejestrowany rzeczywisty czas zapisu  

-możliwość podłączenia kanału poligraficznego  

-układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu 

padaczkowego  

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

 

 Wyposażenie rejestratora EEG 

12 -kompaktowy 25-kanałowy rejestrator  EEG + EKG z kartą pamięci typu FLASH  

-pokrowiec ochronny rejestratora z systemem mocowania  

-oprogramowanie rejestratora  

-zestaw elektrod miseczkowych EEG  

-czytnik kart FLASH do stanowiska analizy 

-oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci 

rejestratora do pracującego w placówce aparatu EEG DigiTrack  

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

 

13 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 Stanowisko analizy EEG 

14 Zestaw komputerowy: 

-procesor min. INTEL i5 lub równoważny  

-pamieć RAM min. 4 (GB)  

-dysk twardy min. 1 (TB)  

-nagrywarka DVD  

-karta sieciowa  

-klawiatura komputerowa  

-mysz  

-monitor kolorowy LCD min.21”  

-system operacyjny Windows 7  

-karta graficzna z chipsetem nVidia min. 1 GB  

-drukarka laserowa czarno-biała  

-osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, okablowanie  

 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

15 -oprogramowanie do konwersji badań zapisanych w pamięci holtera, przeglądania i 

analizy EEG, w języku polskim  

-oprogramowanie bazy danych pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, 

tworzenie opisów, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia 

statystyk, w języku polskim  

-oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza 

komponentów niezależnych ICA  

TAK 

TAK 

 

TAK 

 

16 Analiza FFT:  

-możliwość regulacji długości bufora FFT  

-analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci  

wykresów: histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości  dominujące  

-analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo  

-możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego 

badania  

-możliwość definiowania rodzaju stosowanego okienkowania podczas  analizy 

widmowej sygnałów, możliwość stosowania i regulacji overlapingu dla widmowej 

analizy sygnałów długoczasowych  

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

 

17 Zaawansowana metoda wizualizacji krzywej EEG dostosowującej się do bieżącej 

rozdzielczości monitora 
TAK 

 

18 Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym 

aparatem, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack 
TAK 

 

19 Instrukcje w języku polskim TAK  

 Mapy przestrzenno – czasowe TPM wspomagające analizę zapisów EEG 

20 -mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni  

-synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami  

chwilowymi (klasycznymi)  

-mapowanie układów wielobiegunowych  

-mapowanie gęstości pola (SCD)  

-definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań 

 

TAK  

TAK 

 TAK 

 TAK 

TAK 

 

 Inne 
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Lp. Parametr / warunek 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

21 Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko rejestracji, dodatkowe 

stanowisko analizy EEG Biofeedback, maping kortykograficzny, mapowanie 3D, 

polisomnografie, wideometrię, CCFM 

TAK 

 

22 Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce 

zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku 
TAK 

 

 Gwarancja 

23 Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) min. 12/Podać  

24 Szkolenie dla wskazanego przez użytkownika personelu medycznego: 

-  obsługa aparatu Holter EEG 

- przedlicencyjne warsztaty EEG pod patronem PTNK dla lekarza neurologa (min. 1 

blok warsztatowy) 

TAK 

 

 

 

UWAGA: 

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE". 

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji 

potwierdzającej spełnienia parametru granicznego. 
 

 

 

 

...........................dnia............................                                                                        ...........................................................
                 (podpis osoby – osób uprawnionych   

                               do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną) 

 

 


