Zakup
fabrycznie
nowego
komputerowego
stanowiska
operacyjnego Posi 3 USB do
dynamicznych badań aparatów
powietrznych
Honeywell
(Fenzy) wraz z wyposażeniem –
Zaproszenie
do
złożenia
oferty
Opis
1. Zaproszenie do złożenia oferty,(*.pdf).

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi:
starszy strażak Łukasz Nabiałkowski, tel. 665 370 093,

Zakończenie kursu KS 11/2019
W dniu 30 lipca 2020 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w
Bydgoszczy
zakończono „Szkolenie podstawowe w zawodzie
strażak” KS11/2019. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało
43 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Sławomir
Dylewski – Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w
Bydgoszczy, mł. bryg. Piotr Bryzek – Naczelnik Wydziału
Nauczania Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, st. kpt.
Izabela Błasiak – p.o. Kierownika Kursu KS11/2019. Podczas
uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na
wniosek Rady Pedagogicznej, udzielił pochwałę:
Za wzorowe pełnienie funkcji Szefa Kursu:
– słuchacz Piotr Ostaszewski
Za zaangażowanie w prace na rzecz Szkoły:
– słuchacz Marek Bandura
Zastępca
Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył
słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i
sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży
Pożarnej.

Dostawa
i
montaż
komory
dymowej
–
kontenerowej
wykonanej
na
bazie
10

kontenerów
wraz
z
wyposażeniem
dla
Szkoły
Podoficerskiej
Państwowej
Straży Pożarnej w Bydgoszczy
– Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym
1. Ogłoszenie o przetargu nie ograniczonym(*.pdf)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SIWZ (*.docx)
Załącznik 1 (*.docx)
Załącznik 2 (*.doc)
Załącznik 3 (*.docx)
Załącznik 4 (*.doc)
Załącznik 5 (*.docx)
Załącznik 6 (*.doc)
Załącznik 6a (*.pdf)
Załącznik 7 (*.docx)
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED
(*.pdf)

Kontakt:
– starszy brygadier Mariusz Czapla

– tel. 52 349 84 19, w dni

powszednie w godz. 730 do godz.1530
– młodszy aspirant Mateusz Górka – tel. 52 349 84 16, w dni
powszednie w godz. 730 do godz.1530

Czerwiec w JRG
W czerwcu strażacy ze Szkolnej JRG uczestniczyli w 37
zdarzeniach, z czego pożary stanowiły 5, miejscowe zagrożenia
29, a wyjazdy do alarmów fałszywych 3 interwencje. Ponadto
miały miejsce 4 dyspozycje COO KG PSP. Dwie z nich dotyczyły
poszukiwania osoby przy użyciu sonaru, jedna zawiezienia na
Białoruś płynów do dezynfekcji, maseczek i przyłbic ochronnych
i kolejna o podobnym charakterze na Ukrainę.Wypadek na ulicy
Jana Pawła II.

W dniu 3 czerwca zastęp ze Szkolnej JRG został zadysponowany
do wypadku drogowego na ulicy Jana Pawła II. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastano kolizję trzech aut osobowych.
Samochody blokowały cztery pasy ruchu w kierunku centrum.
Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu były na zewnątrz
pojazdów, tylko kierowca Audi zgłaszał ból klatki piersiowej.
Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na
zamknięciu drogi wlotowej do Bydgoszczy. W pojazdach odłączono
akumulatory, z jezdni zebrano rozlane płyny eksploatacyjne.
Ratownik medyczny przebadał kierowcę Audi – brak obrażeń,
pozostał na miejscu. Ruch na drodze został częściowo
udrożniony. Samochody zostały zabrane przez pomoc drogową. Na
miejscu pozostała policja prowadząc swoje czynności.Usunięcie
konaru drzewa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia przy ul. Bohaterów
Kragujewca, zastano odłamany konar drzewa leżący na dachu
samochodu osobowego. Działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia. Przy użyciu pilarki do drewna z drabiny

przystawnej przystąpiono do usunięcia konaru. Pocięty konar
usunięto na przyległy teren zielony. Miejsce w okolicy drzewa
wygrodzono taśmą ostrzegawczą, konieczna ocena stanu drzewa
przez Zieleń Miejską. Na miejsce przybył patrol policji, który
sporządził notatkę ze zdarzenia.

Zderzenie na ul. Kujawskiej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano kolizję dwóch
samochodów osobowych. Samochody blokowały lewy pas ulicy
Kujawskiej (zjazd z ul. Jana Pawła). Volkswagenem Golfem
poruszały się trzy osoby. Dwie osoby znajdowały się poza
pojazdem – nie uskarżały się na dolegliwości, pasażerka
znajdowała się w pojedzie i uskarżała się na ból w klatce
piersiowej – poszkodowana przebadana przez ZRM i zabrana do
szpitala. Pojazdem Skoda Fabia poruszały się dwie osoby,
znajdowały się poza pojazdem i nie uskarżały się na
dolegliwości. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach
biorących w zderzeniu. Zneutralizowano płyny eksploatacyjne i
wycieki paliwa z rozbitej Skody. W trakcie działań prawy pas
DK25 w stronę miasta, oraz lewoskręt w ulicę Kujawską został
zamknięty. Na miejsce przybyły dwa patrole Ruchu Drogowego

Policji, prowadząc swoje czynności. Pośrednio w zdarzeniu
brały udział dwa auta VW Passat oraz FORD Mondeo. Kierujący
Fordem Mondeo najechał na tył
VW Passata. Kierowcy obu
pojazdów znajdowali się poza nimi – nie uskarżali się na
dolegliwości. Na miejscu pozostała policja prowadząc swoje
czynności.

Ćwiczenia Kompanii Szkolnej
„BYDGOSZCZ” COO 2020
Realizując roczny plan ćwiczeń Kompanii Szkolnej „ BYDGOSZCZ
”, wchodzącej w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego
Komendanta Głównego PSP, w dniach 25-26 czerwca w Ośrodku
Szkoleniowym w Tylnej Górze odbyły się
ćwiczenia osób
funkcyjnych. Podczas ćwiczeń zrealizowano zadania polegające
na zbudowaniu miasteczka namiotowego stanowiącego wyposażenie
zestawu kontenerowego, przepompowywaniu wody przy pomocy pompy
wysokiej wydajności oraz doskonaleniu obsługi piaskarki i
jazdy terenowej quadem.

Remont komory ćwiczeń na
terenie Szkoły Podoficerskiej
PSP
w
Bydgoszczy
II
postępowanie – Ogłoszenie o
unieważnieniu postępowania
Opis
1.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.(*.pdf),

starszy

brygadier

Mariusz

Czapla

–

tel.

(0-52)

349-84-19, w dni powszednie w godz. 7 30 do godz.15 30 w
sprawach proceduralnych.
młodszy aspirant Mateusz Górka – tel. (0-52) 349-84-16,
w dni powszednie w godz. 7 3 0 do godz.15 3 0 w sprawach
przedmiotu zamówienia.

#gaszynchallenge
http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2020/06/chall
ene.mp4

Zakup ryb i przetworów z ryb
dla Szkoły Podoficerskiej
PSP- Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Opis
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,(*.pdf).

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi:
Małgorzata Bolińska, tel. 52 3498480,

Zakup
artykułów
sypkich,
przypraw
i
przetworów
spożywczych
dla
Szkoły
Podoficerskiej
PSPOgłoszenie
o
wyborze
najkorzystniejszej oferty
Opis
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,(*.pdf).

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi:
Małgorzata Bolińska, tel. 52 3498480,

Zakup umundurowania, odzieży
specjalnej i środków ochrony
indywidualnej
dla
funkcjonariuszy
Szkoły
Podoficerskiej
PSPOgłoszenie
o
wyborze
najkorzystniejszej oferty
Opis
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,(*.pdf).

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi:
starszy strażak Irena Karłowska, tel. 52 3498445,

