
          

 
 
 

Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. dolnośląskie 

 ul. Borowska 138,  50-552 Wrocław 
 tel. 071 / 78 82 340 (1), 699-954-755 
 e-mail: handel.wroclaw@wp.pl 

            

 

OFERTA CENOWA  

„Dofinansowanie dla OSP” w 2019 roku – 82 mln zł.  

Poniżej przedstawiamy wykaz asortymentów, które proponujemy do realizacji nowych zadań: 

I. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, 

pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych. 

1. Zestaw na zawody MDP: 

• Dres na zawody MDP poliestrowy  

Cena brutto – 145 zł.  

                 

• Ubranie koszarowe MDP  

Cena brutto – 150 zł.  

                  

                           

• Hełm MDP czerwony 

Cena brutto – 135 zł. 

                      

• Wąż tłoczny W25- 20m.  

Cena brutto – 120 zł.  

                

               

http://www.kzpt.pl/pl/produkt/he%C5%82my-stra%C5%BCackie-i-ratownicze/he%C5%82m-dla-mdp


• Hydronetka wodna 10 l. metalowa na 

zawody sportowo-pożarnicze MDP 

Cena brutto -  820 zł.  

 

                       

• Prądownica do hydronetki MDP 

Cena brutto – 66 zł.  

                    
 

• Zestaw przeszkód MDP wg CTiF na 

zawody (oznakowanie funkcyjnych, 

noszaki do węży, łącznik startowy, rów 

wodny, płotek drewniany ściana, tunel, 

kładka, pojemnik na noszaki, hydronetki 

metalowe MDP, listwy, tarcze nalewowe 

z akumulatorem, stanowisko przyrządów 

i armatur, stanowisko węzłów, pałeczka 

sztafetowa, drewniana drabiniasta 

ściana, płyty pod wąż i gaśnicę, stojak           

z poprzeczką, płotek lekkoatletyczny) 

Wartość brutto zestawu – 15 903 zł.  

 

     

• Zestaw przeszkód MDP wg CTiF na 

zawody (ćwiczenia bojowe) 

Wartość brutto zestawu – 13 200 zł. 

• Zestaw przeszkód MDP wg CTiF na 

zawody (bieg sztafetowy) 

Wartość brutto zestawu – 2 800 zł. 

2. Zestaw na zawody OSP: 

• Umundurowanie na zawody OSP: 

• mundur koszarowy 3 cz.         – cena brutto 306 zł. 

hełm lekki Tytan z goglami  – cena brutto 315 zł.  

buty na zawody Zephyr        – cena brutto 190 zł.   

pas bojowy                            – cena brutto 116 zł.  

 

Wartość brutto zestawu – 927  zł. 

        

                   



• Wąż ssawny PCV 110-2500 

Cena brutto – 300 zł.                             

• Wąż pożarniczy tłoczny W52 

Cena brutto – 148 zł.  

                  • Wąż pożarniczy tłoczny W75 

Cena brutto -224 zł.  

• Rozdzielacz kulowy  

Cena brutto – 602 zł. 

                        

• Zbiornik wodny składany ze stelażem 

2500l.  

Cena brutto – 837 zł. 
                   

• Zestaw przeszkód OSP na zawody 

(oznaczenia funkcyjne, podest, tarcza 

obrotowa, pachołki drogowe, pałeczka 

sztafetowa, płotek lekkoatletyczny, 

tyczki, równoważnia, ściana) 

Wartość brutto zestawu – 10 448 zł. 

 

      

• Zestaw przeszkód OSP na zawody 

(ćwiczenia bojowe) 

Wartość brutto zestawu – 2 999 zł. 

• Zestaw przeszkód OSP na zawody 

(bieg sztafetowy) 

Wartość brutto zestawu – 7 520 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i 

umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

 

1. Zestaw dydaktyczny dla OSP z kamerą 

termowizyjną firmy FIRE MAX 

Materiały szkoleniowe dla OSP: 

• drukowany podręcznik do prowadzenia 

szkoleń dla mieszkańców. Czytelne 

opracowanie w formie kart 

informujących o zagrożeniu, zasadach 

odpowiedniego reagowania i tego, co 

należy zapamiętać. Podręcznik omawia 

14 najczęściej występujących zagrożeń 

pożarowych, z podziałem na pory roku, 

• pendrive USB z materiałami 

dydaktycznymi w wersji elektronicznej. 

Pomoce dydaktyczne: 

• gaśnica domowa do grup pożarów ABF, 

• gaśnica samochodowa typ GP 1 z 

BC/MP, 

• koc gaśniczy, 

• czujka dymu, 

• czujnik tlenku węgla, 

• nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa, 

• strażacka kamera termowizyjna Seek 

Thermal FirePRO, 

• waliza transportowa. 

Wartość brutto zestawu – 4.999 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supermarketstrazacki.pl/zestaw-dydaktyczny-dla-osp.html
https://www.supermarketstrazacki.pl/zestaw-dydaktyczny-dla-osp.html


2. Zestaw mundurowy OSP do 

przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych 

W skład zestawu wchodzi: 

• mundur strażaka  

• koszula OSP biała kr. r. 

• czapka rog. ok. gab. 

• sznur galowy do munduru 

• sznur galowy do koszuli 

• pagony do koszuli 

• krawat 

• dystynkcje do munduru i koszuli 

• kurtka OSP 

• ulotki propagujące zasady ppoż. wśród 

dzieci i młodzieży z planem lekcyjnym 

(500 szt.) 

Wartość brutto zestawu – 1.698 zł.  

 

            

             

3. Zestaw mundurowy OSP do 

przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych 

W skład zestawu wchodzi: 

• mundur strażaka 

• koszula OSP biała kr. r. 

• czapka rog. ok. gab. 

• sznur galowy do munduru 

• sznur galowy do koszuli 

• pagony do koszuli 

• krawat 

• dystynkcje do munduru i koszuli 

• ulotki propagujące zasady ppoż. wśród 

dzieci i młodzieży z planem lekcyjnym 

(500 szt.) 

Wartość brutto zestawu – 1.060 zł. 

            

              

 

4. Zestaw mundurowy MDP chłopięcy 

(koszula czerwona, spodnie czarne, czapka 

dżokejka) 

Wartość brutto – 242 zł.  
                             

5. Zestaw mundurowy MDP dziewczęcy 

(koszula czerwona, spódniczka czarna, 

czapka dżokejka) 

Wartość brutto – 200 zł. 
                          

https://www.supermarketstrazacki.pl/zestaw-dydaktyczny-dla-osp.html
https://www.supermarketstrazacki.pl/zestaw-dydaktyczny-dla-osp.html


III. Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, 

klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia 

Fantom Little Anne QCPR Laerdal jasny 
Little Anne QCPR to lekki i wiernie odtworzony manekin do 

treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osoby dorosłej. 

W manekinie Little Anne uwzględniono wszystkie niezbędne 

elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi 

on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i 

został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening 

podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-

oddechowej. 

Nowa generacja Little Anne QCPR pozwala dodatkowo na 

bieżącą kontrolę poprawności wykonywanego treningu RKO 

poprzez technologię QCPR, dostępną na Twoim urządzeniu 

mobilnym. Do tej pory informacja zwrotna o poprawności 

wykonywania treningu RKO, była uzyskiwana jedynie na 

podstawie obserwacji dokonywanej przez instruktora, teraz na 

bieżąco można analizować poprawność treningu RKO na swojej 

komórce czy tablecie. Posiada następujące właściwości: 

Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia 

konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy), 

Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, 

Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, 

Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające 

zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do 

ucisku, 

Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych 

ucisków („klik – klak”), 

Specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki 

piersiowej przy ucisku, 

Torba służąca jednocześnie jako mata treningowa, 

Szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części 

twarzowe, 

Technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informacje 

zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji, 

Podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz 

propozycjami poprawy efektu, 

Szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność 

głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji. 

W zestawie:  

Manekin Little Anne, 

Torba transportowa / mata treningowa, 

1 część twarzowa, 

1 wymienne drogi oddechowe, 

Instrukcję obsługi. 

 

Cena brutto – 1 400 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Defibrylator treningowy XFT-120C+ 
Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim, 

W zestawie 3 komplety elektrod szkoleniowych dla dorosłych 

oraz 2 kpl. dla dzieci, 

Zasilanie przy użyciu zasilacza sieciowego, opcjonalnie możliwe 

jest zasilanie bateryjne (3 x AA, baterie nie są dołączone do 

zestawu), 

10 scenariuszy szkoleniowych, 

Scenariusze są zgodne z wytycznymi AHA/ERC 

Możliwość sterowania za pomocą pilota (baterie AAA-2szt, nie 

wchodzą w skład zestawu) 

Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui. 

Cena brutto - 740 zł.  

       

         



 

Zestaw Ratownictwa Medycznego R0 w torbie 

 

Cena brutto - 882 zł.  

         

Apteczka typ AS-I 
Apteczki samochodowe AS to zaawansowany system udzielania 

pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, który łączy w 

sobie doskonałą funkcjonalność z estetyką i jakością wykonania. 

Cztery typy zawartości wyposażenia pozwalają dobrać właściwy 

rodzaj apteczki do swoich potrzeb. 

 

Cena brutto – 207 zł.  
            

Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ A 

 

Cena brutto 283 zł.  

             

                

 

Osłona osoby ratowanej OMS-1 

 

Cena brutto – 286 zł.  
                  

 

Czujnik Czadu i Dymu 2w1 SCB10-INT 

wbudowana bateria litowa, 10 lat gwarancji  

 

Cena brutto – 213 zł.  

 

 

Młotek do zbijania szyb i cięcia pasów 

 

Cena brutto – 40 zł.  

           
Defibrylator treningowy PHILIPS HS1 Trainer  
Defibrylator treningowy Philips HS1 Trainer to wersja 

szkoleniowa defibrylatora HS1, dzięki któremu szkolenie 

prowadzone może być na identycznym sprzęcie jak podczas 

prawdziwej akcji ratunkowej. Defibrylator szkoleniowy symuluje 

działanie defibrylatora w rzeczywistej sytuacji zatrzymania 

krążenia. Wyraźne, stanowcze polecenia głosowe i wstępnie 

skonfigurowane scenariusze ratownicze sprawiają, że szkolenie 

jest łatwiejsze i pożyteczniejsze. 

W zestawie:  

aparat szkoleniowy 

torba transportowa 

komplet elektrod szkoleniowych dla dorosłych 

zewnętrzny adapter do manekina 

instrukcja obsługi 

 

Cena brutto 1 538 zł.  

 

  
 

 



 

Zestaw do ratownictwa wysokościowego 
- Worek typu jaskiniowego AX 011B (2 szt.),  

- Lina statyczna SKANDER Static ø11 (2x25m i 50 mb),  

- Podwójny bloczek ratowniczy TU 431 (2 szt.),  

- Urządzenie do ustalania pozycji PROT 3 (3 szt),  

- Karabinek HMS D (15 szt.),  

- Trójkąt ewakuacyjny DX 302 (1 szt.),  

- Przyrząd zjazdowy PETZL i'D (1 szt.),  

- Pętla stanowiskowa OPEN SLING 120 cm (10 szt.),  

- Szelki bezpieczeństwa P 71C (3 szt.) 
 

Cena brutto – 4 999 zł.  

 

   

            

Fantomy Laerdal Little Family QCPR 
Little Family to zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów 

umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z 

zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we 

wszystkich grupach wiekowych, wzbogacony o technologię 

QCPR, pozwalającą kontrolować poprawność wykonywanego 

treningu na bezpłatnej aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. 

Manekiny zawarte w zestawie zostały tak dobrane, aby ukazać 

różnice w budowie anatomicznej osoby dorosłej, dziecka i 

niemowlęcia, a także umożliwić przedstawienie różnic w 

resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób w różnym wieku. 

Little Anne i Little Junior występują w wersji QCPR z bezpłatną 

aplikacją instruktora lub uczestnika. 

Manekiny zawarte w zestawie posiadają następujące właściwości: 

Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia 

konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy), 

Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, 

Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, 

Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające 

zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do 

ucisku, 

Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych 

ucisków („klik – klak”) – manekiny Little Anne i Little Junior, 

Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej, 

Manekin Baby Anne posiada ponadto unikalną funkcję nauki 

usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe 

niemowlęcia, 

Technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informacje 

zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji, 

Podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz 

propozycjami poprawy efektu, 

Szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność 

głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji. 

W zestawie: 

Manekin Little Anne QCPR – manekin osoby dorosłej, 

Manekin Little Junior QCPR – manekin dziecka, 

Manekin Baby Anne – manekin niemowlęcia, 

Wygodna, poręczna torba transportowa, 

3 maty treningowe, 

Wymienne drogi oddechowe do manekina Little Anne (1 szt.), 

Wymienne drogi oddechowe do manekina Little Junior (1 szt.), 

Wymienne drogi oddechowe do manekina Baby Anne (6 szt.), 

Wymienna część twarzowa do manekina Little Anne (1 szt.), 

Wymienna część twarzowa do manekina Little Junior (1 szt.), 

10 sztucznych ciał obcych do manekina Baby Anne, 

3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów, 

Chusteczki do dezynfekcji 12 szt. 

 

Cena brutto – 2 940 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Fantom manekin Brayden PRO (white) z funkcją 

informacji zwrotnej 
Najnowszy produkt bezkonkurencyjnej marki BRAYDEN! 

Fantom Brayden PRO z funkcją informacji zwrotnej o jakości 

wykonywanej RKO to manekin zarówno do nauki, jak i 

zaawansowanego treningu! 

Fantom Brayden PRO dostarcza ilościowych i 

jakościowych informacji zwrotnych na temat wykonywanej 

RKO. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom kursanci otrzymują 

informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu 

czynności ratowniczych przedstawiany jest dokładny raport, w 

którym zawarte są dane na temat kluczowych parametrów 

zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC 2015: głębokość 

uciśnięć klatki piersiowej, tempo uciśnięć, ułożenie dłoni, 

zwolnienie ucisku klatki piersiowej. Co więcej, kursanci 

otrzymują informacje na temat przerw w uciskaniu klatki 

piersiowej oraz wykonywanego sztucznego oddychania! 

Model Brayden PRO to genialne rozwinięcie bijącego rekordy 

popularności fantoma Brayden LED prezentującego przepływ 

krwi za pomocą wyświetlaczy LED. Dzięki połączeniu 

Bluetooth i dostępnej za darmo aplikacji, manekin PRO 

umożliwia natychmiastową weryfikację wykonywanych 

czynności na urządzeniu z systemem android (minimalne 

wymagania systemowe poniżej). Fantom jest łatwy w użyciu, a 

aplikacja bardzo intuicyjna. 

Elementy zestawu: 

1 kompletny manekin Brayden PRO, 

10 maseczek do sztucznego oddychania, 

1 zapasowa skóra twarzy, 

1 zapasowe płuca, 

1 torbo-mata, 

6 baterii typu LR14. 

Dodatkowo osobno można dokupić zasilacz 

sieciowy, umożliwiający przeprowadzanie ćwiczeń bez użycia 

baterii. UWAGA: Zestaw nie zawiera zasilacza. 

Cena brutto – 4 637 zł.  

              

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Zestaw do pozoracji ran wielofunkcyjny  
Zestaw zawiera 24 przyklejane rany (pozorujące obrażenia 

różnego rodzaju) 

-złamania otwarte (krwawiące rany posiadają rezerwuar na 

sztuczną krew oraz pompkę): 

-złożone złamanie kości piszczelowej – 1 szt. 

-złożone złamanie kości ramiennej – 1 szt. 

-otwarta amputacja nogi– 1 szt. 

-otwarta rana klatki piersiowej (odma opłucnowa) – 1 szt. 

- rana postrzałowa dłoni – 1 szt. 

Dodatkowe akcesoria do makijażu: 

-koagulant sztucznej krwi – 1 butelka 

-proszek do przygotowania sztucznej krwi (1 opakowanie = 3,7 L 

krwi) – 3 szt. 

- celuloza metylowa (zagęszcza sztuczną krew) - 1 szt. 

- wosk do pozoracji – 1 szt. 

- potłuczone szkło (symulacja szkła w ranie) 

- farba czerwona – 1 szt. 

- farba biała – 1 szt. 

- farba niebieska – 1 szt. 

- farba brązowa – 1 szt. 

- butelka kleju – 1 szt. 

- atomizer – 1 szt. 

- szpatułka plastikowa – 3 szt. 

- szpatułka drewniana – 3 szt. 

Cały zestaw umieszczony w praktycznej walizce. 

Cena brutto – 2 999 zł.  

 

 

 

 

 



 

Zachęcamy do zakupu w naszym Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP  

woj. dolnośląskiego. 

 

Warunki dostawy:       

1.   Dostawa na terenie Polski - GRATIS.   
2.   Termin realizacji: 2-3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.  

3. Warunki płatności: przelew 14 dni.  

6. Ceny obowiązują do 30.11.2019 r.  

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ZAMÓWIENIE NR ….…….  DNIA ……….…… 

Zamawiający: 

 

 

 

 

Dane do faktury (obowiązkowy NIP): 

 

 

 

Osoba kontaktowa i nr telefonu 

 

Asortyment Ilość Cena brutto Wartość brutto 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Razem:  
   

 

 

 

 

………………………….………. 
     (pieczęć i podpis zamawiającego) 


