
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego GKIZp.271.28.2018 

Wykaz sprzętu  

L.p. Wykaz sprzętu  Określenie parametrów technicznych  

Nazwa/model 

oferowanego sprzętu Ilość 

sztuk 

Cena 

netto  

Podatek 

VAT 

…..%  

Wartość brutto 

1.  

 

Defibrylator 

półautomatyczny 

LIFELINE 

Defibrylator półautomatyczny LIFELINE 

z torbą, baterią i elektrodami, spełniający 

minimalne wymagania techniczno-

użytkowe dla zautomatyzowanych 

defibrylatorów (AED) w KSRG zapisane 

w „Zasadach Organizacji Ratownictwa 

Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r. 

 

1    

2.  Torba ratownicza Zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1 
 

2    

3.  

Piła ręczna WSC 1 

do cięcia szkła 

klejonego 

Piła ręczna WSC 1 do cięcia szkła 

klejonego  

 

1      

4.  
Bosak 

dielektryczny 

Bosak teleskopowy dielektryczny BTD-B 

Umożliwiający ochronę przed napięciem 

do (20kV); długość po rozłożeniu min. 380 

cm; waga do 3,5 kg. Teleskop wykonany z 

rury kompozytowej o bezstopniowej 

regulacji. 

 

1      

5.  
Bosak 

dielektryczny 

Bosak dielektryczny długość 244 cm, 

drążek wykonany z włókna szklanego 

 
2    

6.  
Bosak 

dielektryczny 

Bosak dielektryczny długości 305 cm, 

drążek wykonany z włókna szklanego  

z uchwytem typu D. 

 

1    

7.  Parawan ochronny  

Dane techniczne: 

Liczba segmentów 4, wymiary segmentu 

1,80 m, stelaż wykonany z kompozytu. 

Kolor czerwony z napisem STRAŻ, taśma 

ochronna 

 

1      



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego GKIZp.271.28.2018 

8.  
Przenośny zestaw 

oświetleniowy 

Przenośny zestaw z 2 głowicami 50 Ah 

Floodlight Twin 36000 lm (akumulator, 

ładowarka 230 V). Dwie głowice, dwa 

maszty teleskopowe, walizka) 

 

2      

9.  Nosze typu deska 

Deska ortopedyczna SB-5A do 

zastosowania na lądzie i w wodzie, 

kompletna wraz ze stabilizacją i czterema 

pasami. Wykonana z polietylen wysokiej 

gęstości (HDPE). 

Wymiary Dł/Szer/Wys/:  

1840 mm x 440 mm x 60 mm,  

waga: do 8 kg;  

 

1      

10.  
Osłona 

zabezpieczającego 

poszkodowanego 

Osłony wykonane z trwałego miękkiego 

przeźroczystego PCV z poręcznymi 

uchwytami 

 

1      

11.  

Zestaw 

pokrowców 

ochronnych na 

krawędzie 

Zestaw - osłon ostrych krawędzi 1620 mm 

x 620 mm i 620 mm x 620 mm  

 

1      

12.  

Zestaw 

uniwersalnych 

podpór i klinów do 

stabilizacji 

pojazdów 

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji 

A 

Skład zestawu: 

- 2 x klin schodkowy 6,3 kg  

- 2 x mały klin, 0,5 kg  

- 2 x duży klin, 1,0 kg  

Zestaw wykonany z polietylenu. 

 

1      

13.  
Detektor wielo lub 

jednogazowy (min. 

Tlen, CO, LEL) 

Detektor:  tlenu O2, tlenku węgla CO, 

siarkowodoru H2S, 

 

1      

14.  
Latarka 

akumulatorowa 

Latarka Peli 3315R, LED ATEX Z1, 

akumulatorowa, żółta (akumulator + 

ładowarka) 

Moc światła: 176 lumenów 

Max czas pracy: 48 godzin 

 

4      
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15.  
Sprzęt do 

oznakowania 

terenu akcji 

Zestaw do zabezpieczania miejsca 

wypadku ZMW – 1 

Minimalny skład zestawu: 

Parawan ochronny z napisem STRAŻ  

i odblaskami – 1 szt. 

Flary ostrzegawcze w walizce – 1 szt. 

Pachołki drogowe – 6 szt. 

Latarka sygnalizacyjna ładowalna 

PATROL (700l m) – 2 szt. 

Znak "Wypadek" na stojaku – 2 szt. 

Taśma ostrzegawcza – 1 szt. 

Lizak podświetlany – 2 szt. 

 

1      

 

Razem wartość   

1. Zamawiający informuje, iż ilekroć przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów 

lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, 

co najmniej takie jak wskazane powyżej. 

2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udowodnić, że proponowany sprzęt spełnia, co najmniej 

wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

 

 ......................................................................... 

(czytelny podpis osoby uprawnionej) 
 


