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W ramach realizacji projektu pn.: „Obierz właściwy kierunek” realizowanego w WOPR 

WZ, Oddział Terenowy Koszalin ogłasza nabór ofert na dostarczenie: 

 manekina do nauki resuscytacji z oprogramowaniem  
 
 Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie 
kryteria i będzie najkorzystniejsza. 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Manekin – tors do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z głową do intubacji z 
oprogramowaniem – 1 sztuka.  
Manekin będzie współpracować z oprogramowaniem, którego system będzie znajdować 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest prowadzenie i archiwizowanie 
szczegółowej dokumentacji. 
 
Manekin – tors do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej z głową do intubacji z 
oprogramowaniem powinien posiadać następujące właściwości: 
•anatomicznie poprawny tors osoby dorosłej do nauki i treningu  
podstawowych czynności ratowniczych, 
•możliwość uciskania klatki piersiowej i wentylacji, 
•bezprzyrządowe udrożnianie dróg oddechowych (odchylenie głowy, wyluksowanie żuchwy), 
•przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych (LTD, LMA, rurki ustno-gardłowe i nosowo-
gardłowe), 
•wentylacja przez nos i usta (worek samorozprężalny, usta-usta, usta-nos), 
•akustyczny wskaźnik prawidłowych bądź nieprawidłowej wentylacji z  
możliwością dezaktywacji, 
•bezprzewodowe połączenie z panelem monitorującym poprawność  
wykonywanych ćwiczeń lub komputerem PC, 
•uciskanie klatki piersiowej (dwustopniowa regulacja twardości klatki  
piersiowej), 
•możliwość rozbudowy manekina o kończyny transportowe, rany krwawiące, 
• w zestawie z manekinem torba transportowa, po rozłożeniu pełniąca funkcję maty do 
ćwiczeń. 
Dodatkowe cechy manekina –tors z głową do intubacji: 
•instrukcja obsługi po polsku, 
•maska twarzowa –1 sztuka.  
•płuca wymienne –1 sztuka.  
•ubranie - rozpinana bluza–1 sztuka.  
W zestawie manekin ma posiadać kończyny z imitacjami urazów/ran, które umożliwiają 
kompleksowe zaopatrywanie wielu różnorodnych obrażeń, takich jak: 
•poparzone ramię, 
•złamania otwarte kości udowej i przedramienia, 
•złamanie zamknięte kości goleniowej, 
•rany, 
•stłuczenia, 
•amputacja palca  
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Cechy oprogramowania manekina – tors z głową do intubacji: 
•prezentacja wyników ćwiczeń RKO w czasie rzeczywistym, 
•szczegółowe wyświetlanie podsumowań z podświetleniem istotnych danych, 
• możliwość bieżącej prezentacji wyników ćwiczeń na wielu manekinach dla ćwiczeń w 
grupach, 
• ustawiane limity parametrów wentylacji i ucisków klatki piersiowej (w tym standardy 
AHA/ERC), 
• możliwość wydruku podsumowań sesji szkoleniowych, 
•połączenie bezprzewodowe poprzez Bluetooth z manekinem, 
• możliwość połączenia kablowego poprzez USB z manekinem, 
• oprogramowanie na komputery klasy PC, 
• prostota konfiguracji i użycia 
 
Termin związania ofertą: 30 dni 
 
Termin dostawy do siedziby Zamawiającego: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. 
Okres płatności za fakturę: 14 dni / przelew 
Kryteria oceny: 
-kompletność zamówienia  
-oferty częściowe będą odrzucone, 
-najniższa cena 
 
Termin nadsyłania ofert upływa 22.11.2016r. o godzinie 12.30 
Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wopr.szczecin.pl 
Planowany termin rozstrzygnięcia i udzielenia zamówienia: 25.11.2016r 
 
 
 
 

 


