Ostrowiec Św. 28 listopada 2019 r.
Znak sprawy: ARL/8.5.1/ZO/BZ/2019/1
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1.
Przedmiot zamówienia:
zadanie 1 - zakup fantoma z ruchomą żuchwą i elektrycznym wskaźnikiem świetlnym,
zadanie 2 - zakup defibrylatora treningowego,
zadanie 3 – zakup materiałów edukacyjnych do pracowni „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
opis zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zakup dokonywany jest dla potrzeb projektu:
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00
Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie
RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia
i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na każde z zadań wskazanych
powyżej.
2. Sposób i termin jego wykonania:
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia do składania ofert
w terminie do dnia 9 grudnia 2019roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia. Wykonawca odpowiada za:
-prawidłowe zabezpieczenie ładunku w trakcie transportu, straty powstałe w wyniku niewłaściwego
transportu obciążą Wykonawcę,
-rozładunek dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę,
- w przypadku dostarczenia sprzętu w elementach, Wykonawca dostarcza informację dotyczącą
montażu.
Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako iloczyn ceny brutto i netto za
Każde zadanie prosimy przekazać na adres mailowy sekretariat@arl.ostrowiec.pl w terminie
do 05.12.2019 r. do godz. 12.00 na adres Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście
do siedziby ARL Sp. z o.o. ( Sekretariat-parter ).

6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty : cena – 100 % .
Cena nie może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu
do składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Fantom z ruchomą żuchwą i elektrycznym wskaźnikiem świetlnym – 1 sztuka
Fantom powinien umożliwić naukę masażu serca oraz poprawnego udrażniania dróg
oddechowych przez odgięcie głowy i realistyczny rękoczyn wysunięcia żuchwy.
− materiał - winyl,
− realistyczny opór klatki piersiowej,
− system ułatwiający utrzymanie higieny ćwiczeń i zapobieganie przenoszeniu zakażeń
krzyżowych (maski twarzowe z możliwością dezynfekcji i drogi oddechowe, odpinana skóra
klatki piersiowej),
− zapas części wymiennych,
− torba transportowa pełniąca funkcję maty treningowej.
Wartość brutto:
Wartość netto:
DEFIBRYLATOR TRENINGOWY – 1 sztuka
W zestawie:
−
defibrylator
−
bezprzewodowy pilot (wyposażony w co najmniej 4 zaprogramowane scenariusze, tryb
scenariusza ręcznego pozwalający na stworzenie własnego scenariusza szkolenia, liczne
elementy sterowania szkoleniem np. sterowanie funkcją informacji zwrotnej Real CPR Help,
opcja wstrzymywania/zatrzymywania szkolenia, komunikaty głosowe w języku polskim)
−
elektroda treningowa CPR-D wyposażona w czujnik głębokości i tempa ucisku
−
nakładki żelowe
−
komplet baterii do defibrylatora (4 baterie typu D R20 i pilota sterującego (2 baterie typu
AA R6).
Dodatkowo oprócz zestawu:
− ścienna instrukcja obsługi defibrylatora AED Plus
− nakładki żelowe pod elektrodę treningową CPR-D Demo (w zestawie 5 par nakładek
przeznaczonych do prowadzenia szkoleń z zakresu RKO przy użyciu defibrylatorów AED Plus
TRAINER i AED Plus TRAINER 2 Zoll)
Wartość brutto:
Wartość netto:
Materiały edukacyjne do pracowni "Edukacja dla bezpieczeństwa" - 7 zestawów
Zestaw
Apteczka plecakowa 20 l + wyposażenie DIN 13157 sztuk 5
− Opis: jednokomorowy plecak medyczny posiadający wyprofilowane, wzmocnione grubą
gąbką, pokryte oddychającą tkaniną plecy oraz wygodne, regulowane szelki zamykany na 2
suwaki zabezpieczone od deszczu, przód wyposażony w taśmy pozwalające na mocowanie
różnego rodzaju sprzęt, całość spinana taśmami zabezpieczającymi; uchwyt do noszenia w
ręku.
− Oznaczenia: taśmy odblaskowe boczne, krzyż odblaskowy z przodu plecaka
− Parametry:
Wysokość: 44 cm
Szerokość: 12 cm
Długość: 44 cm
Ilość komór: 1
Ilość kieszeni: 2
Waga: 1,3 kg
Pojemność: 13 litrów
− Wyposażenie - spełniające normę DIN 13157 PLUS:
1 szt. Przylepiec 5 m x 2,5 cm
8 szt. Plaster z opatrunkiem (10 cm x 6 cm)
20 szt. Zestaw plastrów

1 szt. Opatrunek indywidualny K
1 szt. Opatrunek indywidualny M
1 szt. Opatrunek indywidualny G
1 szt. Chusta opatrunkowa
1 szt. Kompres na rany 10 cm x 10 cm
1 szt. Kompres na oko
1 szt. Zimny kompres
1 szt. Koc ratunkowy
1 szt. Opaska elastyczna 6 cm x 4 m
1 szt. Opaska elastyczna 8 cm x 4 m
1 szt. Chusta trójkątna1 szt.
1 szt. Nożyce 19 cm
2 szt. Woreczek foliowy
5 szt. Chusta z fizeliny na twarz 20 cm x 30 cm
4 szt. Rękawice winylowe
1 szt. Maseczka do sztucznego oddychania
1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz ze spisem zawartości oraz wykazem
telefonów alarmowych
Dodatkowo oprócz zestawu:
− kołnierz ortopedyczny regulowany Laerdal Stifneck Select sztuk 5
parametry: 4 rozmiary w jednym kołnierzu, duży otwór w części przedniej kołnierza
zapewniający dogodny dostęp do szyi pacjenta dla sprawdzenia tętna lub wykonania innych
czynności medycznych
bez przylepców i kleju, mocowania do zabezpieczenia przewodów tlenowych po obu stronach
kołnierza, łatwa regulacja i blokada rozmiaru zatrzaskami, przepuszczalny dla promieni X
− maseczki do ćwiczeń RKO - opakowanie rolka 36 szt. sztuk 5
wykonana z folii, pośrodku specjalny materiał stanowiący barierę dla bakterii, na folii obrys
twarzy wraz ze strzałkami i rysunkami przypominającymi: konieczność zaciśnięcia nosa
ratowanego, miejsce wdmuchiwania powietrza, konieczność i sposób odchylenia głowy w celu
udrożnienia dróg oddechowych, sposób wdmuchiwania powietrza do ust ratowanego
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – plansze A1 zestaw sztuk 1
− Opis: zestaw 23 plansz o wymiarach 63x85 cm. dwustronnie foliowanych, wzmocnionych
kolorową listwą metalową z zawieszką.
− Treść: A Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej – 7 plansz, B Ochrona przed
skutkami różnych zagrożeń – 9 plansz, C Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki – 5
plansz, D Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach – 1
plansza, E Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie – 1 plansza
Koce ratunkowe izotermiczne wielokrotnego użytku okute sztuk 4
−
rozmiar - szerokość 160 cm, długość 200 cm
−
folia wielokrotnego użytku, możliwość wielokrotnego złożenia i rozłożenia;
−
mikropory pozwalające na zachowanie efektu cieplnego przy utrzymaniu temperatury i
przy schładzaniu (strona srebrna stosowana od wewnątrz izoluje przed utratą ciepła, a strona
czarna stosowana na zewnątrz pochłania ciepło z otoczenia);
−
koc wykonany z dwuskładnikowego laminatu, mocny, odporny na uszkodzenia
mechaniczne;
−
brzegi dodatkowo obszyte, zabezpieczone przed uszkodzeniem;
−
koc wyposażony w stalowe kółka zakute w narożnikach, umożliwiające przytwierdzenie
do podłoża lub rozpięcie jako tropik lub ekran.
Karimata – mata dwuwarstwowa czarno/niebieska sztuk 2
− Parametry: materiał: EVA, dwuwarstwowa, rozmiar: 180 x 50 cm, grubość: 1,2 cm
− Opis: mata antypoślizgowa, wyposażona w taśmy ułatwiające transport.
Koc ratunkowy srebrno-złoty (160x210cm) sztuk 5
−
wykonany z metalicznej folii PE
−
chroni przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych - zimna, deszczu,

upału, wiatru
−
odporny na uszkodzenia
−
hipoalergiczny
−
kolor srebrno - złoty
−
niejałowy
−
wymiary 160x210cm
Komplet Szyn Kramera 14 szt. bez powleczenia z pokrowcem sztuk 1
− Opis: zestaw szyn bez powleczenia w różnych rozmiarach, do unieruchomienia złamań u dzieci
i dorosłych, umieszczony w pokrowcu.
− Wymiary 14 szyn stanowiących komplet: 150 x 15 cm, 150 x 12 cm, 120 x 12 cm, 100 x 10 cm,
90 x 12 cm - 2 szt., 80 x 12 cm, 80 x 10 cm, 70 x 10 cm, 70 x 7 cm, 60 x 8 cm, 60 x 7 cm, 25 x 5
cm -2 szt.
Pakiet filmów edukacyjnych „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” zestaw 1
− Nośnik: Płyty DVD i CD
− Pakiet składający się z czterech płyt :
1. Pierwsza Pomoc - bezpieczna szkoła DVD: krwawienia i krwotoki, astma, cukrzyca, złamania
i zwichnięcia kończyn, wypadek samochodowy
2. Pierwsza Pomoc - bezpieczna ulica DVD: zagrożenie życia, powiadomienie służb
ratunkowych, problemy z sercem, drgawki, alergie i ukąszenia, zatrzymanie krążenia ( szybka
defibrylacja AED )
3. Pierwsza Pomoc - bezpieczny dom DVD: oparzenia termiczne, środki chemiczne i leki,
porażenie prądem, tonięcie w wannie spowodowane zatruciem tlenkiem węgla
4. Prezentacja multimedialna - przedmedyczne zabiegi ratujące życie CD ( 127 slajdów ):
łańcuch przeżycia, zasady wzywania służb ratunkowych, wyposażenie apteczki,
bezpieczeństwo na miejscu wypadku, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zadławienie,
bezpieczna pozycja poszkodowanego, zakładanie kołnierza ortopedycznego, wyciąganie
poszkodowanych z samochodu, wstrząs, krwotoki, oparzenia, zawał serca, złamania, padaczka.
Wartość brutto zestawu:
Wartość netto zestawu:
Wartość brutto 7 zestawów:
Wartość netto 7 zestawów:

