
Konin. fi/:t.2ot5r

ZAPYTANIB OFERTOWE

Komenda Miejska Państwowej Strazy Pozarnej w Koninie Zwraca się z prośba o przesłanie

ofeĄ cenowej na n/w towary:

Ln NAZWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Ilość
1 Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w róznych

rozmiarach z uchwytem komplet
60 szt.

2 Jednorazowy wskaŹn k dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 60 szt.
a
J Worek samorozoręŻa nv dla dorosłvch I szt.
4 Worek samorozoręŻa nv dla dziect 20szt.
5 Filtr przeciwbakteryi ny/przeciwwirusowy 14 szt.

6 Jednorazowego uzytku zestaw do tlenoterapii biernej (komplet- 2

maski duże - dorośli, 1 maska mała - dzieci)
1l kpl.

1 Przewód tlenowy o długości 10m. I szt.
8 Opatrunek typu ,,'W" - wodoodporny ŻI szt.
9 Kompresy Z gazy iałowe - 9 cm x 9 cm 118 szt.
10 Gaza opatrunkowa jałowa - 1 m2 64 szt.

t1 Gaza opatrunkowa.jałowa - '12 m" 100 szt.
12 G"'" 

"Dat-"k"- 
a iało*i - ń m' 72 szt.

13 opaska dziana o szerokości 5 cm 24 szt.
T4 opaska dziana o szerokości 10 cm 40 szt.
15 Chusta tróikątna tekstylna 40 szt.
16 BandaŻ elastyczny o szerokości 10 cm 19 szt.

17 BandaŻ elastyczny o szerokośct 72 cm 21, szt.

l8 Elastyczna siatka opatrunkowam 6 62 szt.
19 Przylep eczopatrunkiemlmx6cm 6 szt.

20 Przvlep eczopatrunkięm5mx5cm 14 szt,

Żl Zel schŁadzaiący w opakowaniu min. 120m1. 30 szt.

22 op atrunek hydro żelowy s chładzaj ący ratunkowy na t:w ar z 8 szt.

z-) Opatrunek wentylowt 40 szt.
24 Opaska zaciskowa takty czna 40 szt.
25 Aoarat do płukania oka / APo l zbocznym odpływem 3 szt.

Ż6 Okulary ochronne Ż8 szt.

27 0.9% NaCl w po.jemniku plastikowym 10m1. 98 szt.

28 0.9% NaCl w pojemniku plastikowym 250m1. 40 szt.

29 Folia izotermiczna 20 szt.
30 Folia do przykrycia zwłok 13 szt.

31 Worki z zamknięciem na amputowane części ciaŁa 39 szt.

)1, Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml 4 szt.
1a
-) -) Rękawiczki ochronne nitrylowe 30 par

34 Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru
czerwonego

Ż4 szt.



35 Elektrody dla dorosłych (DF20N) do defibrylatora AED - LIFE
PAK lOOO

1 kpl.

36 Bateria do defibrylatora AED - LIFE PAK 1000 1 szt.

37 Nosze płachtowe I szt.

38 Deska ońopedyczna pediatry czna - kompletna (pasy,

unieruchomienie głowy)
2 szt,

39 Rozdzielacz do tlenoterapii masowej oraz maski do tlenoterapii
biernej w ilości zgodnej zll'czbą*Tjśó zrozdzielaczaw tym Żl3

ilości masek dla dorosłych 1,l3 masek pediatrycznych

I kpl.

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie doĘczy cen w/w ańykułów medycznych
medycznych ekspIoatowanych w tut. jednostce.

niezbędnyclr do uzupełnienia wyposazenia toreb

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sukces1nvnej realizacji zamówienia w miarę potrzeb do

dnia 3I.12.2015r., lub rezygnacji z rea|izacji części zamówienia.

oferta winna łJoĘczyć w/w asortymentu i zawierzćz

- ofertę cęl1ową z uwzględnieniem podatku VAT, podanie ewentualnego rabatu cenowego'

- koszty dostarły,
- termin wazności oferty,
- zapewnien ie ltrzymania zaproponowanyclr cen do końca 2015r.

ofeĘ na|eĘ składaó w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(opakowaniu) w sekretariacie do dnia 10 listopada 2015r.
Kopeńa (opakowanie) powinrra być zaadresowana na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie'
62-510 Konin, ul. PrzemyslowaT,
opatrzona nazwą i dokładrrym adresęm składającego ofertę oraz powinrra byó oznakowana

następująco:

Oferta na:
,,Zakup sprzętu i środków opatrunkowych na uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych''

.it, l,',.i 1


