
Zapytanie ofertowe 

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Mobilny zestaw przeciwpowodziowy”  

na podstawie umowy  nr 430/2015/Wn-16/NZ-UR-LZ/D z dnia 25.09.2015r. pomiędzy NFOŚiGW a 

WOPR WZ. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. 

 „Dostawa sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków   

zagrożeń podwodnych” 

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin 

NIP 955 15 07 219  

Przedmiot zamówienia: 

- dwa zestawy do nurkowania zadaniowego, wyposażone w worki wypornościowe, w zestawy 

aparatów powietrznych, automaty oddechowe, maski, fajki, płetwy, mokre skafandry, oświetlenie 

podwodne, instrumenty do pomiaru czasu, kierunku i saturacji nurków oraz wyposażenie niezbędne 

do prowadzenia bezpiecznego zwiadu nurkowego. 

I. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2 szt. Skafandrów neoprenowych – dwu częściowy składający się z overala i docieplacza 

(kamizelki), grubość neoprenu 5 mm, rozciągliwy neopren z odpornym na ścieranie materiałem 

na kolanach oraz siedzeniu, metalowe zamki błyskawiczne, overal z zamkiem z przodu, zamki 

ułatwiające zakładanie i ściąganie na nogawkach, minimum 24 miesiące gwarancji.  

2 pary rękawice neoprenowe – 5-cio palczaste, grubość neoprenu 5 mm, typ półsuche, z 

zamkami na nadgarstkach do łatwego zakładania, z systemem łatwego chwytania (wewnętrzna 

strona dłoni chropowata lub pokryta punktowo gumą antypoślizgową), minimum 24 miesiące 

gwarancji.  

2 pary obuwia neoprenowego – grubość neoprenu minimum 6 mm, z gumą ochronną na górze 

buta i od strony pięty, z podeszwą twardą antypoślizgową, z zamkiem ułatwiającym zakładanie, 

minimum 24 miesiące gwarancji.  

2 szt. Dwupowłokowego skrzydła o wyporności min. 17kg (40lb/167N) przeznaczone do 

zestawów jednobutlowych z uprzężą i płytą stalową lub aluminiową, z zestawem pasów 

mocujących butlę, wykonane z materiału odpornego na zaczepy i rozdarcia, z inflatorem o 

długości min. 40 cm oraz wężem średniego ciśnienia, wyposażone w zawór nadmiarowo-

upustowym. Kolor czarny.  

2 szt. Masek do nurkowania wykonanych z miękkiego sylikonu LSR,  

2 szt. Fajek do nurkowania  z ortodontycznymi silikonowym ustnikiem i obrotowym 

zamocowaniem części ustnika, wyposażona w osłonę ograniczającą dostawanie się rozprysków 

wody, z zaworem opróżniającym położnym w dolnej części, z klipsem do mocowanie fajki do 

paska maski.  

2 szt. Płetw paskowych typu Jet Fin ze sprężynami i otworami zmniejszającymi opór wody. 

2 kompl. automatów R 5 TEC z pierwszym stopniem membranowym z dodatkową suchą komorą 

COLD KIT, wyposażony w wyjścia: 4 LP, 2 HP, maks. ciśnienie robocze 300 bar, drugi stopień z  

regulacją podciśnienia wdechu i oporów oddechowych, octopus  RG 3X i konsolą manometru 

MiniFutura.                                                                                                 

2 szt. Butle 15 L 203 mm 232 bar z pojedynczym zaworem, z gumową stopą.                                                

2 szt. Suunto Zoop Black komputer nurkowy. 



2 szt. Kompasów Tecline w obudowie z gumkami.    

2 szt. Nóż nożyce.       

2 szt. Błyskaczy z lampką firmy Sub Gear.        

2 szt. Latarek  akumulatorowych Tecline US 15 Goodman.      

2 zestawy obciążeń po 10 kg na pasach z klamrą zaciskową. 

1 szt. Boja TECLINE 18/122cm z zaworem nadmiarowym.  

1 szt. Szpulka TECLINE Cold Water z linką 30m. 

1 szt. Kołowrotek TECLINE Explorer 260m. 

1 szt. Manometr Kontrolny. 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 
Czas realizacji: 25 dni od daty zlecenia. 

Termin nadsyłania ofert: do dnia 27 października  2015 roku, do godziny 12.00. Na adres WOPR 

Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, lub na adres mailowy: 

biuro@wopr.szczecin.pl 

Kryteria oceny:  

100 % cena  

Kontakt  

Wojciech Reperowicz tel. 783 008 088 

Lub 91 425 27 78  
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