
 

 
 

 
W związku z realizacją projektu „Tuptusie” nr RPMP.10.01.02-12-0126/17 finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego polegającego na uruchomieniu 
przedszkola w gminie Krzeszowice zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny brutto zakupu urządzenia EEG 
BIOFEEDBACK wg. poniższej specyfikacji: 

 

Zestaw do specjalistycznej terapii EEG BIOFEEDBACK i analizy QEEG:   

1. Co najmniej 4-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG, kanały wbudowane w głowicę  

2. Laptop 15-16" z dedykowaną kartą graficzną np. NVIDIA 920 lub równoważną, procesor min. intel i3 lub wyższy oraz równoważny, 
pamięć RAM min. 8GB, dysk SSD min. 256GB, lub dysk HDD 1000GB. 

3. Telewizor LED 40-42" Full HD z wyjściem HDMI oraz kabel HDMI 10m. 

4. Specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback  

• rejestrację pacjentów w komputerowej bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i 
tworzenia statystyk 

• podgląd gry w oknie terapeuty 

• funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia” 

• stały pomiar oporności elektrod on-line podczas badania oraz podczas treningu 

• wskaźnik postępu czasu trwania rundy podczas treningu 

• dodawanie i usuwanie wykresów 

• rozbudowana funkcja definiowania własnych protokołów terapeutycznych 

• swobodę definiowania montaży i kanałów wejściowych EEG 

• wyświetlanie średnich amplitud i udziałów procentowych dla wybranego kanału w oknie FFT 

• podstawowy zestaw minimum 57 planszy stymulacyjnych do prowadzenia treningu  

5. Moduł QEEG w języku polskim, do zapisu i analizy badań, oprogramowanie pozwalające na: 

• rejestrację sygnału EEG i jego analizę po wykonaniu treningu 

   • minimalizacja wpływu artefaktów 

   • wykonania analizy częstotliwościowej (spektrum FFT) z wybranego odcinka czasu z zapisanego sygnału EEG po usunięciu     
artefaktów 

   • wykonanie analizy QEEG z wybranego odcinka czasu zapisanego sygnału EEG po usunięciu artefaktów 

6. Instrukcję obsługi w języku polskim, wszystkie pliki pomocy programu w języku polskim 

7. Zestaw elektrod miseczkowych min. 5 szt. i usznych min. 2 szt. 

8. Pastę przewodząco-klejącą do mocowania elektrod, min.  5 szt. 

9. Pastę ścierną do oczyszczania skóry głowy min. 5 szt.  

10. Zestaw dodatkowych planszy stymulacyjnych do prowadzenia treningu Biofeedback EEG min. 50 planszy w min. 19 typach z 
0lanszą stymulacyjną Film pozwalającą na odtwarzanie filmów jako plansze stymulacyjne. 



11. Drukarka laserowa monochromatyczna  z tonerem startowym oraz kablem USB 

 
Bardzo proszę o przedstawienie oferty do 26 lipca  2018r,  
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