
                     
 

Szczecin, 31.07.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2018” na podstawie umowy  

pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

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 przedstawienie oferty na zakup: 

 

I. 17 suchych kombinezonów do ratownictwa wodnego 

II. 17 kamizelek asekuracyjnych 

III.  17 kasków 

 

 

Szczegóły produktu: 

 

I. suche kombinezony do ratownictwa wodnego 

 

Kombinezon powinien być dostosowany do działań w trudnych warunkach. Zapewniać 

ochronę całego ciała przed wilgocią oraz chłodem w czasie długotrwałego przebywania 

ratownika w wodzie. Skafander powinien być wykonany z oddychającego materiału, 

wyposażony w elementy odblaskowe. W miejscach szczególnie narażonych na przetarcia 

wymagane jest wzmocnienie. Wymagane jest aby mankiety przy nadgarstkach oraz szyi 

posiadały właściwości wodoodporne. Wszystkie szwy oraz zamki (w tym zamek higieniczny) 

również powinny być odporne na przepuszczanie wody. Integralną częścią muszą być suche 

skarpety odporne na ścieranie. 

Szczegółowa specyfikacja: 

• Materiał: AirFour 



                     
 

• Wodoszczelność minimum 25 000 mm H2O 

• Paroprzepuszczalność: minimum 15 000 g/m2/24 godz. 

• Laminowane szwy. 

 

 

II. kamizelki asekuracyjne 

 

Kamizelka powinna być dostosowana do prowadzenia działań w trudnych warunkach działań 

ratowniczych. Wymagana jest regulacja w ramionach oraz talii.  

Specyfikacja szczegółowa: 

- szeroki pas piersiowy z bezpieczną klamrą, 

- dwie kieszenie z przodu, na wysokości talii, 

- na prawym ramieniu z przodu kieszeń na radio lub telefon komórkowy, 

- na lewym ramieniu z przodu gniazdo na nóż ratunkowy, 

- duża kieszeń na plecach, 

- neoprenowa kieszeń na plecach do przechowywania rzutki ratowniczej, 

- odblaskowe pasy z przodu i z tyłu ułatwiają lokalizację w warunkach niedostatecznej 

widoczności, 

- wygodny system regulacji pozwala łatwo dopasować kamizelkę do sylwetki w zakresie 

rozmiaru. 

 

Materiał: wodoodporny, wypełnienie: nienasiąkliwa pianka PVC o zamkniętych komórkach. 

 

Wyporność: S/M - 80 N • L/XL - 100 N • XXL - 100 N 

 

Środek asekuracyjny zgodny z europejską normą ISO 12402-5 

 

III. Kask do pracy w wodzie 

 

Kask powinien być dostosowany do prowadzenia działań w trudnych warunkach działań 

ratowniczych. Wymagana jest możliwość szybkiej regulacji rozmiaru głowy. 

Specyfikacja szczegółowa: 

- skorupa ABS 

- wnętrze kasku odpinane   



                     
 

- otwory wentylacyjne dla optymalnej wentylacji i odprowadzania wody 

- model bez osłony na uszy 

- regulacja w zakresie 51 – 63 cm 

- certyfikat CE1385 

- kolor: żółty 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres szkolenia@wopr.szczecin.pl  

lub osobiście do biura WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin do dnia 7 sierpnia 

2018 roku do godziny 9.00.  

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 m.in. 24 miesiące. 

Dostawa kompleksowego zamówienia w terminie nie później niż 30 sierpnia 2018r. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość ofert wariantowych. 

 

Osobą do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Elżbieta Janicka  

tel.: 91 425 27 78, szkolenia@wopr.szczecin.pl  
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