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Wykaz sprzętu ratunkowego i pomocniczego, urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych, 

sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych: 

 

 

 

Produkt: 
Liczba 

sztuk: 

cena 

jednostkowa 

netto 

cena 

jednostkowa 

brutto 

cena łączna 

netto 

cena łączna 

brutto 

1. Ssak ręczny 
2     

2. Maseczka do sztucznego oddychania 
11     

3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych 
(komplet zawierający 6 szt. w różnych 
rozmiarach) 

6 
    

4. Maska twarzowa dla dorosłych 
11      

5. Maska twarzowa dla dzieci 
11     

6. Worek samosprężalny 
2     

7. Maska tlenowa dla dorosłego 
11     

8. Maska tlenowa dla dziecka 
11     

9. Rezerwuar tlenowy 
11     

10. Wąsy tlenowe 
11     

11. Gaza jałowa 1m2 
13     

12. Gaza jałowa 0,5m2 
22     

13. Gaza jałowa 9x9cm 
50     

14. Gaza jałowa 7x7cm 
50     

15. Gaza jałowa 5x5cm 
11     

16. Opaska elastyczna 12cm 
22     

17. Opaska elastyczna 10cm 
22     

18. Opaska elastyczna 8cm 
32     

19. Opaska dziana 15cm 
45     

20. Opaska dziana 10cm 
45     

21. Opaska dziana 5cm 
45     

22. Siatki opatrunkowe – (komplet 
zawierający 5 szt. w różnych rozmiarach) 

13     

23. Opatrunki hydrożelowe schładzające 
12     

24. Przylepiec 
11     

25. Plaster z opatrunkiem 
11     

26. Chusta trójkątna 
12     

27. Opatrunek na głowę 
18     

28. Szyny usztywniająca –  ( komplet 
zawierający 3 szt. długość 100 cm i szerokość 
11 cm, długość 50 cm i szerokość 11 cm, 
długość 5 cm i szerokość 11 cm) 

9 

    

29. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 
1     
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30. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny 
1     

31. Koc termiczny 
7     

32. Rękawiczki jednorazowe (opakowanie 
100 szt.) 

10     

33. Nożyczki zakrzywione 
6     

34. Maski ochronne (opakowanie 50 szt.) 
1     

35. Worek czerwony na odpady medyczne 
4     

36. Aparat do płukania  oka 
7     

37. Spray na oparzenia (10% dekspantenol 
lub równoważny, min. 150 ml, data 
ważności: min. 01.09.2020)  

6 
    

38. Środek do dezynfekcji ran – substancja 
czynna: oktenidyny dichlorowodorek -  0,10g, 
noksyetanol - 2,00 g lub równoważne, min. 
250 ml (data ważności: min. 01.09.2020) 

7 

  

 

  

39. Środek do dezynfekcji rąk  min. 150 ml, 
(butelka z dozownikiem, data ważności: 
min . 01.09.2020) 

11 
    

40. Środek łagodzący po ukąszeniu owadów 
w żelu (min. 30 g, substancja czynna: 
dimetyndenu maleinian lub równoważna, 
data ważności: min . 01.09.2020) 

15 

    

41. Łódź ratownicza wiosłowa typu BL-2 lub 
równoważna w kolorze 
pomarańczowym/czerwonym, wyposażona w 
sznury ratownicze przymocowane do burt, 
parę dulek ø 16 ze stali nierdzewnej i wiosła o 
długości 2,20 - 2,40 m z przeciwwagą 

1 

    

42.Żerdź ratunkowa – aluminiowa, nietonąca, 
o długości 2 – 4 m, z powłoką niekorodującą 

5     

43. Tuba głosowa elektroakustyczna -  moc 
50W – 60W, z możliwością nagrywania 
dźwięku, syreną, akumulatorem 
wielokrotnego ładowania, ładowarką 
uchwytem oraz paskiem na ramię, funkcją 
rejestrowania dźwięku i mikrofonem 

3 

    

44. Gwizdek – bezkulkowy, o głośności 100 - 
120 db, z gumowym ustnikiem i 
sznurkiem/smyczą 

15 
    

45. Zestaw do nurkowania (płetwy, maska, 
fajka) – rozmiar M/L = 39/43, maska z 
silikonowym kołnierzem, fajka z zaworem i 
deflektorem, płetwy perforowane 

5 

    

46. Zestaw flag sygnalizacyjnych (biała i 
czerwona) – wymiar 105 - 110  cm x 150 - 
155 cm, z elementami montażowymi do 
masztu (fały do wciągania na maszt) 

6 

    

47. Lina torowa kąpieliskowa czerwona 25 mb 
- nietonąca, z pływakami w odstępach 30 - 35 
cm, pakowana w worki 

6 
    

48. Krótkofalówka  zestaw (2 szt.) – 
wodoszczelna, z latarką LED, akumulatorem 
NiMH (w zestawie), bezprzewodowa, z 
wtyczką zestawu słuchawkowego, w futerale 
z akcesoriami: zestaw słuchawkowy, 
ładowarka dwustanowiskowa,  zasilacz 
sieciowy, smycz, zaczep do paska, 
dokumentacja 

2 

    

49. Lina torowa kąpieliskowa żółta 25 mb – 
nietonąca, z pływakami w odstępach 30 - 35 
cm, pakowana w worki 

10 
    

50 .Siatka brodzikowa 1 mb – biała, o 
wysokości 80 cm 

90 
    

51. Lornetka –  powiększenie 11 - 14x, 
regulacja rozstawu źrenic oraz dioptrii, waga 
do 350 g 

3 
    

52.Boja kąpieliskowa cumownicza żółta –  
średnica 25 - 30 cm, wysokość 40 - 50 cm, 
wyporność min. 9 kg 

2 
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53. Taśma polipropylenowa czerwona 1 mb – 
szerokość 5 - 7 cm, grubość 2 - 5 mm 

300 
    

54. Torba czerwona do zestawu PSP R1 –  
wysokość 25 - 30 cm, szerokość 80 - 85 cm, 
długość 30 - 35  cm, pojemność 90 - 95 L, 
materiał Cordura/nylon 400 D lub 
równoważny, z 1 komorą o pojemności 50 - 
55 litrów i wymiarach: długość 62 - 67 cm, 
szerokość 22 - 27 cm, wysokość 35 - 40 cm, 
posiadająca min. 21 kieszeni, z 
opiankowanym przedziałem na butlę 
tlenową z dostępem z głównej komory i z 
kieszeni bocznej z otworem na butlę 

1 

    

55. Deska ortopedyczna kompletna - 
wysokość 180 - 190 cm, szerokość 45 - 50 
cm,  grubość 7 - 10 cm, niezatapialna, z 
zestawem pasów (4), stabilizatorem głowy, 
wykonana z polietylenu 

1 

    

łączna wartość zamówienia   

 


