
 

 
 
 
Powiat Świdnicki w Świdniku 
Zespół Szkół w Piaskach 
ul. Partyzantów 19 
21-050 Piaski 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/11/2017 

 na Dostawę sprzętu  do pracowni fryzjerskich 
 

 WPROWADZENIE 
1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasada rozeznania rynku, o której mowa w 
Rozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
1.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej.  
1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.  
1.4. Do zapytania mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego  
 
2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Powiat Świdnicki w Świdniku 
Zespół Szkół w Piaskach 
ul. Partyzantów 19 
21-050 Piaski 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. 
1.  Nożyczki klasyczne - o rozmiarze min. 5,5", Gładkie ostrze o wklęsłym szlifie 

umożliwiające płynne i dokładne strzyżenie, ręczne wykonanie, wykonane z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej 

10 

2.  Nożyczki fryzjerskie degażówki - wykonane z wysokiej jakości nierdzewnej  
stali, polerowane, nie mniej niż 28 ząbków degażujących, ergonomiczna - 
regulowana śruba dociskowa, symetryczny układ ramion, ergonomiczne 
wyprofilowane uchwyty,  rozmiar 5,5 

5 

3.  Suszarki ręczne do włosów - fabrycznie nowe. Obudowa z tworzywa 
sztucznego o podwyższonej odporności na wysokie temperatury oraz 
uderzenia. 
Wyposażone w:  
- 2 nasadki, 
- 3 ustawienia temperatury, 
- 2 ustawienia intensywności nadmuchu, 
- funkcje chłodnego powietrza 
- jonizacja, 
- Kabel długości min. 2,2 m 
- Napięcie: 220 - 240 V, moc: 2100 W    

10 



 

4.  Maszynki do strzyżenia: 
- 2 x maszynka przewodowa ostrze ze stali nierdzewnej o szerokości 46mm 
regulacja długości cięcia na długościach 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 i 2mm 6 nakładek 
dystansowych 3, 6, 9, 12, 19 i 25mm olej do smarowania 
- 1x  Maszynka bezprzewodowa sieciowo-akumulatorowa wzbogacona o 
głowicę tnącą Magic Blade oraz ostrze o szerokości 46 mm i zakresie cięcia od 
0,7mm do 3mm 

3 

5.  Sauna fryzjerska - Aparat nawilżający włosy; fabrycznie nowy.                                         
ZASTOSOWANIE: skraca czas wykonywania zabiegów, wspomaga działanie 
preparatów pielęgnacyjnych ; PARAMETRY: timer : 0 - 60 min.; regulowana 
wysokość statywu: od 85 cm - do około 125 cm (z podstawą). Dwustopniowa 
regulacja wytwarzanej pary; uchylna głowica 

1 

6.  Prostownica - Profesjonalna prostownica do włosów z regulacją temperatury 
150-230 st.C. Powłka ceramiczna , ruchome płytki, antystatyczna. 

5 

7.  Lokówka do włosów - Lokówki elektryczne fabrycznie nowe.                                                                    
Dane techniczne: 
- średnica lokówki o wymiarach 19-38 mm, 
- cyfrowy wyświetlacz, 
- zakres temperatur od 80-210 stopni Celsjusza, 
- szybkie nagrzewanie, 
- powłoka ceramiczno - turmalinową                                                                                
 - nienagrzewająca się końcówka, 
- min 2,7 metrowy obrotowy przewód zasilający, 

3 

8.  Waga fryzjerska:  
- maksymalne obciążenie: 5kg 
- dokładność: 1g 
- wybór jednostki masy: kilogramy / OZ / g / lb 
- zasilanie: 2x AAA (w zestawie) 

2 

9.  Ramy do analizy kolorystycznej - Ramy kolorystyczne wykonane z grubego 
papieru w formacie A3.Zawierają najpopularniejsze odcienie koloru pasujące 
do danego typu urody.Pozwalają w szybki sposób sprawdzić jak zmienia się 
twarz w otoczeniu odmiennych gam kolorystycznych  

4 

10.  Falownica szt-2, gofrownica-1szt. - Profesjonalna falownica do włosów.                                                                                         
Dane techniczne:                                                                                                             
- tytanowe płytki                                                                                                 - 
- regulacja temperatury (150 - 230 st. C), 
- jonizacja, 
- przycisk włącz/wyłącz,                                                                                            
- kabel zasilający obrotowy min. 3,00 m.   

3 

11.  Mikrokamera do zastosowań fryzjerskich - mikrokamera o pełnej regulacji 
zbliżenia min 5x ~ 200x 
- Zastosowanie: dermatologia tkanki (skóra, skóra głowy) 
- rozdzielczość: min. 480 x 272 pixeli 
- soczewki: High Definition Lens Mikroskopia 
- zasilanie z portu USB lub baterii 
- waga max. 200g 
- kolor CMOS min. 14 x 3,5cm 
- doprowadzenie - min. 8 diod LED 
- w zestawie wyświetlacz LCD min. 4,0" z systemem operacyjnym Andoid lub 
Apple z baterią min.2,0V,  1400mA, ładowarka  

1 

12.  Szczotki fryzjerskie - szczotki okrągłe fabrycznie nowe, termiczne, szczotki 
ceramiczne, z antypoślizgową rączką, antystatyczna, z jonizacją, odporna na 
wysoką temperaturę, z wyciąganym szpikulecem, szczotki o średnicach i w 
ilości: 82mm - 3szt, 64mm - 3szt, 54mm - 3szt, 44mm - 2szt, 34mm - 2szt,    

30 



 

24mm - 1szt, 18mm - 1szt, T - 80 - 3szt,T - 65 - 3szt, T- 55 - 3szt, T- 45 - 2szt,       
T-35  - 2szt, T-25  - 1szt, T- 20  -  1szt  

13.  Aparat do dezynfekcji narzędzi i przyborów- Sprzęt do dezynfekcji narzędzi 
i przyborów fryzjerskich, fabrycznie nowy.  
Zasilanie sieciowe: 220V, 15W, wyposażony w lampę bakteriobójczą UV. 
W zestawie: min. jedna wysuwana szuflada Gwarancja 12 miesiący, intrukcja 
w języku polski 

1 

14.  Pomocnik fryzjerski (wózek fryzjerski). Opis produktu:             
- wykonany z bardzo wytrzymałego plastiku, odpornego na uszkodzenia,                                                           
- 6 szuflad, 
- uchwyt na suszarkę  
- wymiary min: szer. 30 cm, wys.80 cm, gł. 36 cm,                                                                
- wyposażony w cztery ruchome kółka, mobilny.                                                                                                                       
Gwarancja: 12 miesięcy. 

3 

15.  Główka treningowa do upięć -Główka fryzjerska. WYKONANIE: włos 100 
% naturalny, bez domieszki włosa syntetycznego; kolor włosów: brąz 
PARAMETRY: długość włosów 50 - 60 cm lub zbliżonej,  gęstość: 185 -210 
włosów na cm² 
PRZEZNACZENIE: strzyżenie, rozjaśnianie, farbowanie, trwała ondulacja, 
czesanie, praca lokówką/prostownicą, trenowania zabiegów regeneracyjnych 

10 

16.  Główka treningowa do farbowania Główka fryzjerska. WYKONANIE: włos 
100 % naturalny, bez domieszki włosa syntetycznego; kolor włosów: brąz 
PARAMETRY: długość włosów35 -40 cm lub zbliżonej,  gęstość: 185 -210 
włosów na cm² 
PRZEZNACZENIE: strzyżenie, rozjaśnianie, farbowanie, trwała ondulacja, 
czesanie, praca lokówką/prostownicą, trenowania zabiegów regeneracyjnych 

20 

17.  Nożyczki termiczne - Zestaw do strzyżenia na gorąco w skład którego 
wchodzą: 
- profesjonalne nożyce do strzyżenia na gorąco składające się z komputera 
sterującego, umieszczone w etui oraz dodatkowego etui do nożyczek z 
akcesoriami do konserwacji, ostrze zaokrąglone ze szlifowanymi krawędziami, 
pokryte izolacyjnym tytanem, rozmiar 5,5” 
Szkolenie z obsługi oraz serwis gwarancyjny.  

1 

 
Termin realizacji zamówienia: wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2017 r.   
 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ZAKRES WYKLUCZENIA 
 
O udzielanie zamówienie może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 
4.1. Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie 
przekraczającym 21 grudnia 2017 r.   
4.2. Deklaruje, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów w akcji,  



 

c) pełnieniu funkcji członka zarządu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli; 

4.3. W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w 
pkt. 4.1-4.2 powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. 
Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  
4.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
 
5. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ PRZYZNANIE WAG PROCENTOWYCH 
I PUNKTOWYCH 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria 
punktowe (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.) Końcowa punktacja Oferenta stanowić 
będzie sumę punktów z kryteriów: Cena brutto w PLN + Termin realizacji zamówienia.  
 
Kryteria oceny ofert  Informacja o wagach punktowych oraz procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis 
sposobu przyznawania punktacji 

Cena brutto w PLN  
 
 
 
waga 90% (90 pkt.) 

Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie 
obliczana na podstawie następującego wzoru: 
KC= (Cn/Co)*90%*100 
gdzie: 
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 
Co- cena brutto zaproponowana w badanej ofercie  
Kc- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium 
„Cena brutto w PLN”  

Termin realizacji 
zamówienia  
waga 10 % (10 pkt) 

Termin realizacji zamówienia: 
10 pkt: do 15 grudnia 2017 r,  
0 pkt: po 15 grudnia 2017 r, 

 
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
6.1. Oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, faxsu lub drogi 
elektronicznej. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Adres do korespondencji: 
Zespół Szkół w Piaskach 
ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski 
tel./fax 81 5821001 
Adres e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl 

6.2. Oferty należy składać do godz. 12:00 dnia 01.12.2017 r. Oferty złożone po terminie 
nie będą podlegały ocenie. 

mailto:zspiaski.sekretariat@op.pl


 

6.3. Do porozumienia się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem, 
upoważniony jest:  Anna Dudek tel.665 792 984 e-mail:zspiaski.sekretariat@op.pl  

 
7. OPIS SPOSOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
7.1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. 
7.2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 
7.3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 
7.4. Oferta powinna zawierać: 

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, nr telefonu), 
 Opis oferowanego sprzętu,  
 Warunki i termin płatności, 
 Termin realizacji. 

7.5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę 
umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do 
oferty.  
7.6. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisujące ofertę . 
7.7. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 
 
8. INFORMACJE DODATKOWE  
8.1. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawej 
(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w 
każdej chwili.  
8.3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani w poprzez ogłoszenie na 
stronie internetowej Zlecającego. 

 


