
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 i wyposażenia niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych” 

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

NIP 955 15 07 219  

Przedmiot zamówienia:  

- wyposażenie 5 ratowników w sprzęt asekuracyjny, suche ubrania do pracy w zanieczyszczonych 

wodach i środki ochrony osobistej, 

I. WYMAGANIA TECHNICZNE 

5 szt. Kamizelek asekuracyjnych typu X-Treme Pro z odblaskowymi paskami z przodu i z tyłu 

ułatwiającymi lokalizację w warunkach niedostatecznej widoczności, zapinana i rozpinana z przodu na 

klamry (rozmiary zostaną podane na żądanie), 

5 szt. Kasków do pracy w wodzie w kolorze żółtym zapinanych z możliwością szybkiej regulacji 
rozmiaru głowy. 
5 szt. suchych skafandrów w kolorze czerwonym. Skafander wykonany z rozciągliwego, 
czterowarstwowego, oddychającego materiału. Frontowo zamieszczony zamek gazoszczelny 
ułatwiający zakładanie, wyposażony w rozporek. Mankiety na nadgarstkach, jak i szyi wykonane z 
lateksu, pokrytego neoprenowymi kołnierzami. W miejscach narażonych na otarcia wzmocnienia z 
cordura, (rozmiary zostaną podane na żądanie). 
5 szt. Pasów ratowniczych WĘGORZ II. Wyprodukowany z elastycznego, nietonącego podłużnego 
pływaka wyposażony w taśmę z karabinkiem do spinania oraz linką  i szelką ratowniczą. 
1 szt. Lornetka Delta Optical Sailor 7×50. Korpus ogumowany, lornetka w pełni wodoszczelna i 
pływająca.  
1 x Zestaw do asekuracji linowej Roofer PRO/20, szelki bezpieczeństwa P70 z przednim i tylnym 
punktem zaczepowym, regulacją pasów udowych,  biodrowego i pasów barkowych w rozmiarze L.  
 

Sprzęt powinien posiadać trwałe oznaczenie informujące o zakupieniu ich w ramach dofinansowania 

ze środków z budżetu państwa: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z logotypem Instytucji (wzór oznakowania dostarczy zamawiający 

na żądanie) oraz Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej z logotypem Instytucji (wzór oznakowania dostarczy zamawiający na żądanie). 

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  

mailto:biuro@wopr.szczecin.pl


Wojciech Reperowicz tel. 783 008 088 

Lub 91 425 27 78  

 

 


