Szczecin, 11. 07. 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na
obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” na podstawie umowy
pomiędzy Województwem 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. Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej z systemem świetlnych
wskaźników LED prawidłowości wykonywanych ćwiczeń

Szczegóły produktu:

Fantom – do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinien posiadać następujące
właściwości:
•
•
•
•
•
•

Wizualizację LED przepływu krwi z serca do mózgu
Wmontowany czujnik głębokości i tempa uciśnięć klatki piersiowej
Funkcja unoszenia się klatki piersiowej przy wdechach
Możliwość odchylenia głowy oraz unoszenia podbródka
Bezpieczny wydech zwrotny, wymienne sztuczne płuca
Punkty anatomiczne (żebra, wyrostek mieczykowaty, dziurki w nosie,
pępek)

Dodatkowe cechy manekinów - tors:
•
•
•
•
•

w zestawie torba transportowa, po rozłożeniu pełniąca funkcję maty do ćwiczeń,
instrukcja obsługi w języku polskim,
maska twarzowa – 3 sztuki
płuca wymienne – 10 sztuka
w zestawie baterie niezbędne do działania fantomu

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 18 lipca
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.
Płatność po realizacji zmówienie w terminie 14 dni.
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
tel.: 91 425 27 78, janicka@wopr.szczecin.pl
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