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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
 

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” na podstawie umowy  
pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim.  
 
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 
Szczecin, NIP 955 15 07 219 

 
W imieniu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego zwracam się z prośbą  
o wycenę i złożenie oferty na dostarczenie 12 manekinów osoby dorosłej do nauki 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy, 
którego oferta będzie spełniała wszystkie kryteria i będzie najkorzystniejsza. 
 
Szczegóły produktu: 
 

I. 12 szt. manekinów  - tors z głową osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo-
oddechowej.  

 
Manekiny powinny posiadać następujące właściwości: 

 manekin do nauki resuscytacji posiadający realistyczne rysy twarzy oraz ruchomą 
żuchwę, 

 klatkę piersiową unoszącą się podczas sztucznego oddychania, blokadę dróg 
oddechowych wymuszającą udrożnienie – 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, 
 
Dodatkowe cechy zestawu: 
• manekin osoby dorosłej do nauki resuscytacji – 12 sztuk 

 wygodna, poręczna torba – 12 sztuk 

 mata treningowa – 12 sztuk 
• wymienne drogi oddechowe do manekina – 12 sztuk   

 wymienna część twarzowa do manekina – 12 sztuk 
• instrukcje obsługi do manekinów – 12 sztuk.  
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Miejsce i termin składania ofert: 
Oferta powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres biuro@wopr.szczecin.pl  
lub osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin pok. 011 do dnia 03 
kwietnia 2017 roku do godziny 12.00.  
Informacje o wyborze oferty zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
Kryterium oceny ofert – cena 100 % 
 
Oferta powinna co najmniej zawierać: 
Nazwa, dane teleadresowe oferenta, nazwę zadania, wartość oferty (wartość netto, brutto 
oraz stawkę podatku VAT); Datę sporządzenia oferty. 
 
 
 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 
Transport do Szczecina (adres: Biuro WOPR Województwa Zachodniopomorskiego,  
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, pok. 011 – poziom -1). 
Gwarancja na cały zamówiony sprzęt min. 24 miesiące. 
Autoryzowany serwis sprzętu w Polsce. 
Dostawa kompleksowego zamówienia w terminie 21 dni od zlecenia. 
 
Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 
 
Osobą do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Apoloniusz Kurylczyk  
tel.: 691 856 741, kurylczyk@wopr.szczecin.pl 
  
 

 


