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 Opole, 8 lutego 2019 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
 
I. Zamawiający:  
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu  
45-077 Opole  
ul. Korfantego 2  
NIP: 754 000 35 37  
REGON: 531125704 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu Ratownictwa Medycznego R-0 dla Policji 
wraz z wyposażeniem i ologowaniem. 
 
Kod CPV: 33141620-2 Zestawy medyczne 
 
III. Termin realizacji dostawy: 
do 31.03.2019 r. 
 
IV. Miejsce dostawy:  
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu  
45-077 Opole  
ul. Korfantego 2  
 
V. Kryterium oceny ofert: 
Cena brutto całości zamówienia. 
 
VI. Termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia 18.02.2019 r. na adres e-mail:  
anna.chinczewska@op.policja.gov.pl  lub pisemnie na adres: 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 
ul. Korfantego 2 
45-077 Opole  
(Z dopiskiem Wydział Zaopatrzenia Sekcja Kwatermistrzowska) 
 
O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu do Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu, a nie data stempla pocztowego. Oferty można składać na 
formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
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Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić napis informacyjny: 
 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 
ul. Korfantego 2 
45-077 Opole 
(Wydział Zaopatrzenia Sekcja Kwatermistrzowska) 
                                                                 OFERTA  

na dostawę Zestawu Ratownictwa Medycznego R-0 dla Policji w ramach Mikroprojektu    
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001689 pn. „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu 

państwa. Przekraczamy granice. 
 
 
VII. Osoba do kontaktu: 
Magdalena Mierzwiak 
Tel.: 077 422 25 14 
Fax.: 077 422 25 04 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu Ratownictwa Medycznego R-0 dopasowany 
do potrzeb Policji wraz wyposażeniem. 
 

1.  Zestaw Ratownictwa Medycznego R-0, granatowa torba z napisem Policja oraz logotypy 
mikroprojektu (1 szt.) (logotyp zostanie przekazany wykonawcy po wyborze oferty) 

 Zestaw umożliwia udzielenie pierwszej pomocy z zachowaniem podstawowych zasad 
 higieny, w przypadku odniesienia następujących urazów: krwotoki, skaleczenia,  otarcia                
 naskórka, rany postrzałowe, kłute klatki piersiowej, oparzenia termiczne oraz chemiczne, 
 złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz podejrzenia złamań, zwichnięć i skręceń  kończyn 
 górnych i dolnych oraz odcinka szyjnego kręgosłupa, jak również wychłodzenie                        
 i   przegrzanie organizmu. W razie konieczności prowadzenie sztucznego oddychania poprzez 
 specjalna maskę chroniącą przed zakażeniami.    
   
   2. Skład  Zestawu Ratownictwa Medycznego R-0 dla Policji: 

• torba transportowa – 1 szt.  

• opatrunek osobisty wodoszczelny duży - 2 szt. 

• opatrunek osobisty wodoszczelny mały – 2 szt. 

• opatrunek pyłoszczelny typu A – 1 szt.  

• opatrunek FCP-05 – 1 szt. 

• opatrunek koagulacyjny w jałowej gazie – 1 szt. 

• opatrunek hydrożelowy 12x24 – 2 szt.  

• opatrunek hydrożelowy na twarz – 1 szt. 

• opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową HYFIN – 1 szt.  

• plaster bez opatrunku 2cm x 5m – 2 szt. 

• plaster z opatrunkiem 1m x 6cm – 2 szt. 

• gaza opatrunkowa jałowa 1m2 – 2 szt. 

• siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3 – 1 szt. 

• siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 – 1 szt.  

• opaska elastyczna 4m x 12cm – 2 szt. 

• opaska dziana 4m x 10cm – 4 szt. 

• kompresy gazowe 9cm x 9cm ( 3szt.) - 2 szt. 

• chusta trójkątna bawełniana – 2 szt. 

• kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe dla dorosłych ,dwa rozmiary – 2 szt. 

• szyna typu Sam Splint 91cm – 2 szt. 

• maska do sztucznego oddychania typu Pocket Mask – 1 szt. 

• koc izotermiczny – 1 szt. 

• nożyczki ratownicze – 1 szt. 

• agrafki – 10 szt. 

• rękawiczki nitrylowe – 5 par 

• rurki ustno gardłowe kodowane kolorami – 3 szt. 

• płyn do dezynfekcji rąk 100 ml -1 szt. 

• młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów – 1 szt. 

• bloker receptorów węchowych NOXO – 1 op. 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty 
 
 
 
 
NAZWA FIRMY ……………………………………………………………………………................................. 

ADRES DO KORESPONDENCJI ……………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………................................. 

fax. ……..………………………………………e-mail…………………………………………………………... 

nazwisko i imię osoby uprawnionej do zaciągnięcia zobowiązań ……………………………………………….. 

NIP …………………………………………………REGON……...…………………………………………….. 

nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………... 
 

O F E R T A 

dot. dostawy Zestawu Ratownictwa Medycznego R-0 dla Policji w ramach Mikroprojektu  
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001689 pn. „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w 
ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu 
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 OGÓŁEM CENA ZAMÓWIENIA 

[w PLN] 

wartość brutto 
 

 

 
Słownie razem cena zamówienia brutto …………………………………………………zł 
 
Będąc uprawniony do reprezentacji Wykonawcy oświadczam jednocześnie, że Wykonawca: 
1. Spełnia wymogi udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. Zapoznał się z treścią „zaproszenia do złożenia oferty” wraz z załączonymi do niego dokumentami i nie 
wnosi do niej zastrzeżeń. 
3. Nie ma wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia. 
4. Uzyskał od Zamawiającego niezbędne  wyjaśnienia umożliwiające wykonanie zamówienia. 
5. Uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w „zaproszeniu do złożenia oferty”. 
6. Do warunków realizacji zamówienia nie ma zastrzeżeń. 
7.Uwzględnia w cenie oferty wszystkie należne mu elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu 
przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia; 
                                   
         
 
 
 

…………………………………. 
  Podpis czytelny osoby reprezentującej      
                   

wykonawcę  lub podpis z pieczęcią imienną 
 

 
         


