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WARMIŃSKO – MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

11 – 400 KĘTRZYN 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

SEKCJA TECHNIKI SPECJALNEJ 
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REGON: 510207605 
Warunki płatności 

Przelewem w terminie 21 dni od 

daty otrzymania towaru oraz 

faktury VAT 

Konto w banku 

NBP O/0 Olsztyn 

97101013970065942230000000 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 08.08.2022 r. 

Upoważniamy 

Waszą firmę do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony 

uprawnionej ( upoważnionej) 

Nasz numer identyfikacji podatkowej NIP: 742 -000-73-89, który prosimy umieścić na fakturze 
L. p. Wyszczególnienie i opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. 

brutto (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1 

OPATRUNEK WENTYLOWY FOXSEAL 

VENTED  

Opis przedmiotu: 

• Opatrunek wentylowy FoxSeal Veneted na rany 

klatki piersiowej. 

• system Hyper-Vent 360° uszczelnienie klatki 

piersiowej z 24 otworami wentylacyjnymi, dające 

więcej sposobów na uwolnienie ciśnienia i 

zapobieganie zatorom podczas leczenia ran klatki 

piersiowej. 

• Sterylny 

• Nie zawiera latexu 

• Do stosowania przy ranach penetracyjnych klatki 

piersiowej 

• Szybkie odprowadzenie powietrza w każdym 

kierunku - 512 kanalików wentylacyjnych 

• Skuteczne odpowietrzanie nawet w przypadku 

zagniecenia 

• Działa na nierównych lub zakrzywionych 

powierzchniach, pod ubraniem lub kamizelką 

• Solidna przyczepność  

• Daje pełne uszczelnienie 

• Łatwa do uchwycenia zakładka umożliwia szybką 

dekompresję ratującą życie, bez konieczności 

wymiany opatrunku 

op. 15 
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2 
OPATRUNEK INDYWIDUALNY OLAES 

MODULAR BANDAGE 6" 

Opis przedmiotu: 

• opatrunku Olaes - bandaż 15cm. 

• umieszczony w sterylnym, hermetycznym 

opakowaniu, wewnątrz którego znajduje się 

próżnia. 

• Jest rozwiązaniem typu wszystko w jednym tzn. 

można użyć go w przypadku różnych typów 

zranień. 

• pozwala ratownikowi wyjąć z kompresu 

wyjałowioną gazę o gęstej, nieregularnej 

strukturze i za jej pośrednictwem uzyskać ucisk 

dokładnie w miejscu, gdzie jest to potrzebne. 

• można zastosować do jednoczesnego 

zaopatrzenia tym samym opatrunkiem zarówno 

rany wlotowej, jak i wylotowej  

• posiada rozmieszczone poprzecznie cienkie taśmy 

typu rzep uniemożliwiające przypadkowe 

rozwinięcie się bandaża w czasie jego 

stosowania. 

• Wewnątrz opatrunku znajduje się plastikowa 

folia, która służy jako opatrunek okluzyjny na 

rany postrzałowe klatki piersiowej oraz jako 

izolacja termiczna. 

• bandaż elastyczny: szerokość 15cm, długość 

120cm 

• kompres na ranę: 15x15cm 

• gaza rolowana o szerokości 10cm i długości 

ok.260cm 

• folia uszczelniająca rany klp: 11x11cm 

• orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo 

opatrunku: 15x5x4cm 

op. 15 

  

3 OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY CHITOGAZA 

XR PRO 7,5CM X 3,7M  

Opis przedmiotu: 

• opatrunek hemostatyczny przeznaczony do 

tamowania zagrażających życiu krwotoków o 

średniej i dużej intensywności.  

• Jest opatrunkiem koagulacyjnym na rynku, 

posiadającym oznaczenie CE o 

udokumentowanym laboratoryjnie spectrum 

działania bakteriostatycznego.  

• Jego szczególną cechą jest działanie na szczepy 

metycylinooporne (MRSA), 

wankomycynooporne (VRF) i Acinetobacter 

Baumanni,  

• Opatrunek nie zawiera środków inicjujących 

naturalne krzepnięcie.  

• Zawiera Chitosan  

• Bezpieczny, nie wywołuje reakcji 

egzotermicznej. 

• Posiada właściwości bakteriostatyczne, 
zabezpieczające ranę przed infekcją. 

• Nie wymaga specjalnych warunków 

przechowywania. 

• Bardzo łatwy w usunięciu z rany. 

• Może pozostać w ranie do 48 godzin. 

• Nie zawiera proszku ani granulek i dzięki swojej 

elastyczności doskonale przylega do tkanek. 

op. 15 
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• Opatrunek o wymiarach:.: 7.5cm x 3.7m 

• Termin ważności - 5 lat. 
4 PSP - R1 ZESTAW RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO - TORBA MEDYCZNA AMILADO 

Plecak / torba ( 80 cm x 32 cm x 30cm ) wykonana z 

powlekanego materiału nowej generacji. 

Plecak / torba na zestaw PSP R-1 wykonana zgodnie z 

zaleceniami koordynatora PSP ds. ratownictwa 

medycznego.  

Torba medyczna modułowa pozwalająca na przypięcie do 

torby dodatkowych elementów takich jak  np. zestaw 

TRIAGE   

Uszyta z materiału: CORDURA. 

W komorze głównej: 

znajduje się kieszeń zapinana na suwak z miejscem na 

detektory , filtry lub maski krtaniowe . W komplecie także 

dodatkowa opiankowana torba na opatrunki, która mieści 

się w komorze głównej oraz 2 regulowane przegrody 

miejsce na butlę tlenową zapinaną wysokiej jakości 

dwustronnym rzepem.   

Z przodu torby : 

kieszeń z miejscem na kołnierze ortopedyczne  oraz 

wysuwana półka z miejscem na drobny asortymenty typu : 

Nożyczki, staza taktyczna, bandaże , plastry, gazy, itp.    

Kieszeń  boczna:  zaprojektowana z myślą o wyjściu na 

reduktor  tlenowy, opiankowana chroniąca reduktor przed 

uszkodzeniem z możliwością umieszczenia masek 

tlenowych oraz drenu tlenowego w kieszeni z siatki lub za 

pomocą gumek .  

Druga kieszeń boczna :  

z miejscem na koce termiczne,  

Butelki / strzykawki z solą NACL   

Płyny do dezynfekcji  

Tył torby :  

specjalne zaprojektowane miejsce na płachty na zwłoki lub 

opatrunki hydrożelowe 

Spód torby  uszyty z bardzo mocnego i wodoodpornego 

materiału, łatwo zmywalnego – tarpaulin zapobiegający  

brudzeniu się torby i przetarciu .  

Całość torby zabezpieczona bardzo grubą pianką. Torba 

wyposażona w uchwyty do przenoszenia na  plecach, na 

ramieniu oraz do trzymania w dłoni. Oznakowana krzyżem 

św. Andrzeja oraz napisem PSP R1 .  

Torba z elementami odblaskowymi koloru zielonego  

zwiększającymi widoczność. Dodatkowo biza odblaskowa  

w kolorze zielonym.    

Użyte materiały: CORDURA, nici rdzeniowe (bardzo 

mocne, odporne na rozdarcia i rozerwania), rzep wysokiej 

jakości. 

Wymiary : 77 x 39 x 36 cm 

Pojemność : ok 100 litrów  

6 saszetek segregacyjnych znajdujących się w komorze 

głównej zapinane na rzep na specjalnie zaprojektowanej 

odpisanej półeczce 

Torba wykonana z materiału nowej generacji, co 

gwarantuje jej trwałość oraz odporność na przetarcia i 

pozostałe uszkodzenia. W procesie produkcji 

wykorzystane nici rdzeniowe COATS EPIC i materiał 

CODURA RIP-STOP,  wzmocniony dodatkowym 

splotem.  

Torba opiankowana grubą pianką, chroniącą  

zawartość podczas transportu i upadku na ziemię. 

szt. 1 
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Wewnątrz posiada ruchomą komorę oraz otwór 

pozwalający na dogodny dostęp do kieszeni bocznej, z 

kolei na zewnątrz znajdują się trzy kieszenie. Torba 

wyposażona w uchwyt, pasek na ramię, a także w szelki 

pozwalające nosić ją jak plecak.  

Wyposażenie torby pozwala w komfortowy i szybki 

sposób udzielić pierwszej pomocy z zakresu: 

* prowadzenia oddechu kontrolowanego lub 

wspomagającego oraz tlenoterapii 

* unieruchamiania złamań oraz podejrzeń złamań i 

zwichnięć 

* zapewnienia komfortu termicznego 

* tamowania krwotoków oraz opatrywania ran 

* opatrywania oparzeń 

 

SKŁAD ZESTAWU RATOWNICZEGO PSP R-1 

według standardu KSRG z lipca 2013r. 

I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg 

oddechowych. 

II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub 

wspomaganego oraz tlenoterapii. 

Rurki ustno-gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) 

Jednorazowe maski krtaniowe / jednorazowe rurki 

krtaniowe 3 szt. + dodatkowo strzykawka i żel OPTILUBE 

Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu 

wydychanym 3 szt. 

Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i 

dzieci - komplet. 1kpl 

Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji 

umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z 

rezerwuarem tlenowym) 

Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360° całkowicie 

przezroczyste 

Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający 

wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem 

tlenowym) 

Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 

360° całkowicie przezroczyste 

Jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt. 

Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 

przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części 

nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z 

przewodami tlenowymi – przeźroczyste 

Przewód tlenowy 10m 1 szt 

Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 

litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w 

wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski, ciśnienie 

robocze min. 200 atm. 1 szt. 

Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu 

zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006 

mocowanie przewodu tlenowego do wylotu 

przepływomierza stożkowe 

regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ 

maksymalny 25l/min 

gniazdo szybkozłącza w systemie AGA 

Reduktor Mediselect II z obrotowym manometrem. 

Szyny Kramera( 14 szt ) w torbie  

 

III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i 

zwichnięć 

1. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt. 

2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt. 

3. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie. 
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WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1) W przypadku zainteresowania Naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza ofertowego 

oraz przesłanie skanu podpisanego dokumentu do dnia 16.08.2022 r. na adres e-mailowy: 

bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl. 

2) Termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej: 05.09.2022 r.  

3) Termin związania ofertą – 60 dni.  

4) Kryterium oceny ofert – 100% cena ofertowa (brutto). 

5) Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego:  

Bogumiła Minczuk, e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl., tel. (89) 750 35 04,  

Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet: 

    1500 x 150 mm 

    1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm 

    1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 600 x 70 mm 

    1000 x 100 mm - 700 x 100 mm - 250 x 50 mm 2szt. 

    900 x 120 mm 2szt. – 700 ×70 mm 

IV. Zapewnienie komfortu termicznego  

Folia aluminiowa „Folia życia” 5 szt. 

V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran 

   Zestaw opatrunkowy / szt. 

Opatrunki:  

    Osobisty „W” 2 szt. 

    kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm 

    gaza opatrunkowa 1m² 5 szt. 

    gaza opatrunkowa ½m² 5 szt. 

    gaza opatrunkowa ¼ m² 5 szt. 

    opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt. 

    opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt. 

    chusta trójkątna tekstylna 4 szt. 

    bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt. 

    bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt. 

    siatka opatrunkowa nr 2 1 szt. 

    siatka opatrunkowa nr 3 1 szt. 

    siatka opatrunkowa nr 6 3 szt. 

    przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m 

    przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m 

    opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt. 

    opaska zaciskowa taktyczna 2 szt. 

    Zestaw uzupełniający: 

    aparat do płukania oka 1 szt. 

    rękawice ochronne nitrylowe 5 par 

    worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru 

czerwonego 2 szt. 

    płyn do dezynfekcji rąk AHD  (250 ml) 1 szt. 

    nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm1 szt. 

    folia do przykrywania zwłok 3 szt. 

    okulary ochronne 2 szt. 

    0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt. 

    0,9% NaCj w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt. 

    Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane 

części ciała 2 szt. 

VI. Opatrywanie oparzeń 

Opatrunki Water Jel w torbie ( dostępne także z 

opatrunkami Burntec  ) 

    na twarz 30×40 cm 2 szt. 

    wymiar 10×10 cm 1 szt. 

    wymiar 20×46cm 2 szt.  

    wymiar 20×55cm 2 szt. 

    żel w butelce 120ml 2szt. 

    nożyczki 1 szt. 

    bandaż 2 szt. 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY   

mailto:bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl
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6) Dane kontaktowe osoby ze strony Oferenta: 

Imię i nazwisko: ............................................................ 

Tel.: ............................................................ 

e-mail: ............................................................ 

7) Dodatkowe warunki dotyczące dostawy zamówienia: 

produkty muszą być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed dostarczeniem do 

Zamawiającego), nie używane, pochodzące z legalnego kanału sprzedaży producentów na rynek europejski. 

8) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar objęty zamówieniem w opakowaniach zapewniających 

właściwy stan techniczny zamówionego towaru w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  

07.30-15.00 do siedziby Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Adres do wysyłki: Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 

11-400 Kętrzyn, Sekcja Techniki Specjalnej 

9) Koszt i ryzyko dostawy ponosi Wykonawca. 

10) W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej 

firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar nie 

odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na pełnowartościowy. 

13) Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania towaru i faktury 

VAT. 

14) Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ilość” może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty. 

Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku zmiany ilości przedmiotów zamawianych  

na podstawie rozpoznania rynku. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny 

(również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert) oraz odrzucenia ofert niekompletnych. 

16) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na poszczególne pozycje (od 1 do 4). 

17) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówień częściowych na poszczególne pozycje (od 1 do 4) 

zgodnie z oceną oferty Wykonawcy, dokonaną stosownie do kryterium oceny ofert, określonego w pkt.4 

W pierwszej kolejności Zamawiający będzie jednak rozpatrywał oferty pełne obejmujące wszystkie 

pozycje zestawienia (1-4). 

18) Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się 

na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone. 

19) O sposobie rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego oraz o wyborze Wykonawcy na dostawę 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  

stosownej informacji w zakładce „Zamówienia publiczne” – „Ogłoszenia – zapytania ofertowe”. 

20) Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziały Straży Granicznej pod adresem:  

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

21) Z warunkami zapytania ofertowego zapoznałem się i je akceptuję.  

22) Informacje dodatkowe – uzupełniające do Oferty ze strony Oferenta: 
…………………………………………………………………………………………….…...........................................… 

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki  

             zapytania ofertowego /  

 Potwierdzam otrzymanie dokumentu  

                              

 

 

                ………………………………………………………                                 ..................................................... .................. 

                Data, podpis i pieczęć Oferenta (Wykonawcy)                              Data, podpis i pieczęć Zamawiającego 

 


