Szczecin, 23.11.2017 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. 2 sztuk manekinów Little Anne lub równoważne do nauki resuscytacji krążeniowo –
oddechowej,
II. 1 sztuki manekina Little Junior lub równoważne do nauki resuscytacji krążeniowo –
oddechowej
III. 1 sztuki Defibrylator treningowy Laerdal AED Trainer 2 lub równoważne

Szczegóły produktu:
2 sztuki manekinów
Manekiny będą stanowiły narzędzie do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej
w grupach uczestników.
Manekiny – Little Anne lub równoważny, do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej
powinny posiadać następujące właściwości:








naturalna blokada dróg oddechowych (odchylenie głowy konieczne do ich udrożnienia),
realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
wentylacja bezprzyrządowa metodą usta-usta lub usta-nos
realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca
prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
sprężyna symulująca realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,




torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,
szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe

Dodatkowe cechy manekinów:




Krótki czas przygotowania i czyszczenia
zapasowe płuca do manekina
instrukcję użycia zestawu wydrukowaną wewnątrz opakowania

1 sztuka manekin Little Junior
Manekiny będą stanowiły narzędzie do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej
w grupach uczestników.
Manekin – Little Junior lub równoważny, do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej
powinny posiadać następujące właściwości:









naturalną blokadę dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne odchylenie
głowy),
realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca
prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
sprężyna symulująca realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,
torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,
szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe

Dodatkowe cechy manekinów:




Krótki czas przygotowania i czyszczenia
zapasowe płuca do manekina
instrukcję użycia zestawu wydrukowaną wewnątrz opakowania

Defibrylator treningowy AED
AED Trainer 2 lub równoważny, powinien posiadać następujące właściwości:



wydawać użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy
defibrylator półautomatyczny (w języku polskim)
mieć 10 wbudowanych scenariuszy zdarzeń możliwością uzupełnienia o 3 kolejne,
stworzone przez użytkownika dzięki specjalnemu oprogramowaniu dostarczanemu






bezpłatnie z defibrylatorem; oprogramowanie wraz z interfejsem pomiędzy
komputerem a urządzeniem, ma służyć również do zmian parametrów defibrylatora
i standardów AED takich jak czas przeznaczony na resuscytację, dokładność
umieszczenia elektrod, ilość defibrylacji w sekwencji itp.
komunikat dla użytkownika na temat błędnego przyklejenia elektrod, aż do
momentu umieszczenia ich we właściwych miejscach
zasilanie z 6 baterii R14
wskaźnik zużycia baterii
pilot zdalnego sterowania pozwalający na ingerowanie w aktualnie realizowany
scenariusz oraz sterowanie funkcjami defibrylatora (ustawianie i zmianę parametrów
szkolenia)

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 27
listopada 2017 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.
Autoryzowany serwis sprzętu w Polsce.
Dostawa kompleksowego zamówienia w terminie 7 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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