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 specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
zagrożeń ekologicznych i powodziowych”
Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
NIP 955 15 07 219
Przedmiot zamówienia:
- specjalistyczny sprzęt niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków zagrożeń ekologicznych, powodziowych w tym sprzęt: agregat prądotwórczy, zapora
olejowa, motopompa pływająca, pneumatyczne sanie – nosze ratunkowe.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Sprzęt do zwalczania zagrożeń ekologicznych i powodziowych:
1 szt. Motopompa pływająca Niagara MINI z wężem tłocznym Bezalin Ø52 WP 52-20-ŁA powlekany z
łącznikami z prądownicą uniwersalna PW 52/R z zaworem.
1 szt. Agregat prądotwórczy jednofazowy 230 V / 50 Hz o mocy min. 3,0 KW, wyposażony w
wyłącznik przeciążeniowy, alarm olejowy, zestaw uziemiający, czas pracy min. 2,3 h.
1 x Zapora Parkanowa – Pochłaniająca minimum 10m z elementami pochłaniającymi związki
ropopochodne.
1 x Pneumatyczne sanie - nosze ratunkowe. Wyposażone w zawór wlotu i wylotu powietrza i zawór
bezpieczeństwa. Z możliwością napełnianie konstrukcji przy użyciu butli ze sprzężonym powietrzem,
mieszka nożnego lub za pomocą sprężarki.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
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).
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
Wojciech Reperowicz tel. 783 008 088
lub 91 425 27 78

