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Szanowni Państwo !  

  jest firmą posiadającą  doświadczenie w dziedzinie ratownictwa 

medycznego. Dzieje się tak za sprawą wykwalifikowanego zespołu ludzi, stanowiącego serce 

firmy, który reprezentuje różnego rodzaju zawody medyczne takie jak: lekarz, pielęgniarka, 

ratownik medyczny, ratownik z ukończonym kursem KPP. Dzięki takiemu doborowi 

profesjonalistów jesteśmy w stanie zapewnić wysoki standard naszych usług.  

Jesteśmy podmiotem leczniczym, posiadamy stosowny wpis w Rejestrze Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą, posiadany wpis uprawnia nas do udzielania Medycznych 

Czynności Ratunkowych – takich samych jak Państwowe Pogotowie Ratunkowe. 

Nr wpisu RPWDL 000000172705 

Firma  zajmuje się m.in.: Transport Medycznym, Transportem Sanitarnym, 

Kursami Pierwszej Pomocy, oraz Zabezpieczeniem Medycznym Imprez. 

 

Warto pamiętać, że organizator imprezy masowej, podczas której liczba obecnych wynosi 
przynajmniej 300 osób (w obiektach zamkniętych) lub 1000 osób (w przypadku imprez na wolnym 
powietrzu) w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 1997, Nr 106, poz. 680, 
wraz z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej uczestnikom 
imprezy. Proponujemy obstawę medyczną imprez masowych o dowolnym charakterze (festyny, 
koncerty, pikniki, sportowe itp.). 
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 oferuje organizatorom imprez zabezpieczenie medyczne w postaci stacjonarnego 
punktu pomocy medycznej oraz pieszych zespołów ratowniczych patrolujących obszar imprezy, 
dbających o bezpieczeństwo i natychmiast reagujących na nieprzewidziane wypadki. 

W skład zespołów wchodzą doświadczeni lekarze i ratownicy medyczni, którzy są odpowiednio 
przygotowani do zabezpieczenia tego typu imprez. Dysponujemy niezbędnym sprzętem, aby 
profesjonalnie zabezpieczać imprezy masowe. 
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Podstawowy cennik :  

 - AMBULANS PODSTAWOWY w zespole 2 Ratowników Medycznych  

Cennik :   1 godzina zespołu podstawowego 80,00 – 250,00 zł  / 1 roboczogodzina  

Cena uzależniona jest od specyfikacji imprezy.  

 - AMBULANS SPECJALISTYCZNY w zespole 2 Ratowników Medycznych + Lekarz  

Cennik :   1 godzina zespołu podstawowego 180,00 – 350,00 zł  / 1 roboczogodzina  

Cena uzależniona jest od specyfikacji imprezy.  

Do każdej z opcji cennika , proponujemy skorzystanie z dodatkowego AMBULANSU   

Zadaniem tego zespołu jest zapewnie poszkodowanym bezpiecznego transportu medycznego, w 

przypadku zdarzenia losowego. 

                      

    OFERTA          KALKULACJA        UMOWA            OPŁATA          REALIZACJA                  RAPORT  

 
 

OFERTA CENOWA , PO USTALENIU SPECYFIKACJI ZLECENIA :  

 

 

                                                                                             


