
   Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  

W ramach realizacji projektu pn.: „Zawsze będę ratować” realizowanego przez WOPR 
WZ, Oddział Terenowy Koszalin ogłasza nabór ofert na dostarczenie:  

 Manekinów do nauki resuscytacji.  
 
Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie 
kryteria i będzie najkorzystniejsza pod kątem cenowym. 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
I. Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej – 1 szt.  
- manekin do nauki resuscytacji posiadający realistyczne rysy twarzy oraz ruchomą żuchwę, 
- klatkę piersiową unoszącą się podczas sztucznego oddychania, blokadę dróg oddechowych  
wymuszającą udrożnienie – odchylenie głowy do tyłu), 
- wentylację bezprzyrządową met. usta-usta i usta-nos, 
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego 
przyłożenia dłoni do ucisku, 
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik –klak”), 
- sprężynę symulującą realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku, 
- torbę transportową służąca jednocześnie jako mata treningowa, 
 
II. Zestaw manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej – 1 komplet.  
 (dorosły, dziecko, niemowlę) posiadający poniższe cechy: 
- manekin do nauki resuscytacji posiadający realistyczne rysy twarzy oraz ruchomą żuchwę, 
- klatkę piersiową unoszącą się podczas sztucznego oddychania, blokadę dróg oddechowych  
wymuszającą udrożnienie, 
- odchylenie głowy do tyłu), 
- wentylację bezprzyrządową met. usta-usta i usta-nos, 
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego 
przyłożenia dłoni do ucisku, 
- sprężynę symulującą realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku, 
- torbę transportową służąca jednocześnie jako mata treningowa, 
- zestaw powinien posiadać zespoloną torbę do transportu, 3 maty pod manekiny, zestaw 
wymiennych płuc 
 
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 24.11.2016r. do godziy 12.30 
Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wopr.szczecin.pl 
Planowany termin rozstrzygnięcia i udzielenia zamówienia: 25.11.2016r 
 



   Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  

W ramach realizacji projektu pn.: „Zawsze będę ratować” realizowanego w WOPR WZ 
ogłasza nabór ofert na dostarczenie: 

 defibrylatora AED treningowego.  
 
Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie 
kryteria i będzie najkorzystniejsza cenowo. 
 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Opis przedmiotu zamówienia: 
- komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim, 
- minimum 6 scenariuszy szkoleniowych, zgodnych z programem szkolenia AED Amerykańskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiej Rady ds. Resuscytacji, 
- możliwość sterowania za pomocą bezprzewodowego pilota,  
- zasilanie za pomocą baterii alkalicznych lub niklowo-metalowo-wodorkowych,  
 

 
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 24.11.2016r. o godzinie 12.30 
Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wopr.szczecin.pl 
Planowany termin rozstrzygnięcia i udzielenia zamówienia: 25.11.2016r 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


