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Piaski, dnia 31.10.2018 r. 

 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19 

21-050 Piaski 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/10/2018 

 na Dostawę zestawów kosmetyków i materiałów  

do podstawowych zabiegów kosmetycznych 

 

 

1.  WPROWADZENIE 

1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą 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 
Jednostka 

miary 
ilość 

1.  Hialuronowy peeling enzymatyczny 150g szt. 1 

2.  Peeling enzymatyczny z papainą i bromeliną 150g szt. 1 

3.  Peeling gommage 150 g szt. 1 

4.  Odżywczy Krem do masażu twarzy 500ml szt. 1 

5.  Multi koncentrat do masażu twarzy 500ml szt. 1 

6.  Maseczka łagodząca z cynkiem 150g szt. 1 

7.  Rozpulchniająca maseczka do twarzy z siemieniem lnianym i 

aloesem 200ml 
szt. 1 

8.  Antybakteryjna maseczka z glinka zieloną 150g szt. 1 

9.  Wymienny kartridż do meso pena  szt. 15 

10.  Krem pod oczy ze sproszkowaną perła i kwasem hialuronowym 50 

ml  
szt. 1 

11.  Peptydowe ujedrniające serum na okolice oczu 30ml szt. 1 

12.  Maska algowa na okolice oczu  90g szt. 1 

13.  Maska algowa ze spiruliną 190g szt. 1 

14.  Maska algowa z kozim mlekiem 190g szt. 2 
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15.  Maska algowa aloesowa 190g szt. 2 

16.  Maska algowa żurawinowa 190g szt. 1 

17.  Maska algowa z pokrzywą i melisą 200g szt. 1 

18.  Wygładzająca maska algowa z orchidea 200g szt. 1 

19.  Maska algowa z aktywnym węglem 260g szt. 1 

20.  Maska algowa z glinką zieloną 260g szt. 1 

21.  Maska algowa z kwasem hialuronowym 190g szt. 1 

22.  Modelujaca maska algowo-gipsowa z wit C 190g  szt. 1 

23.  Maska algowa ultrałagodząca z glinką okrzemkową 190g szt. 1 

24.  Odżywczo- regenerująca maska po eksfoliacji 175ml szt. 1 

25.  Napinajaca maseczka do twarzy w płacie  szt. 10 

26.  Ultranawilżający mus do twarzy 150g szt. 1 

27.  Serum nawilżające do twarzy 30ml szt. 1 

28.  Serum normalizujące do twarzy 30ml szt. 1 

29.  Serum na naczynka 30ml szt. 1 

30.  3.5 % Hialuronowe serum do twarzy 50g szt. 1 

31.  Aktywny koncentrat z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym 

10x3 ml  
op 1 

32.  Zestaw aktywnych koncentratów regenerujących z krzemionką 

organiczną 10x3 ml  
op 1 

33.  Krem do twarzy z rutyną i wit C 100ml szt. 1 

34.  Krem ochronny do twarzy z filtrem SPF 50  50ml szt. 1 

35.  Krem normalizująco- matujący 100 ml  szt. 1 

36.  Płyn do demakijażu oczu i ust 200ml   szt. 6 

37.  Kojaco-łagodzący płyn micelarny do demakijażu i oczyszczania 

twarzy 500ml 
szt. 2 

38.  Płyn micelarny do demakijażu 300ml szt. 2 

39.  Satynowe mleczko do demakijażu twarzy 500ml  szt. 2 

40.  Antybakteryjny żel do demakijażu twarzy 500ml szt. 2 

41.  Antybakteryjny tonik normalizujący 500 ml   szt. 3 

42.  Hialuronowe mleczko do demakijażu twarzy 500ml   szt. 2 

43.  Hialuronowy tonik do twarzy 500ml  szt. 3 

44.  Kwas gammaaminomasłowy 10%  30ml szt. 1 

45.  Kwas dla skóry tłustej na bazie kwasu pirogronowego (puruvic) 10% 

30ml 
szt. 1 

46.  Kwas łączony 40% azalainowy z salicylowym z migdałowym i 

mlekowym 30 g 
szt. 1 

47.  Żelowy preparat przygotowujący do kwasów z 2% kwasem 

salicylowym 75ml  
szt. 1 

48.  Żel neutralizujący do kwasów 200ml  szt. 1 

49.  Żel krem do fal radiowych 500 ml  szt. 1 

50.  Żel do zabiegów z ultradźwiękami  szt. 1 

51.  Zestawy do henny brwi i rzęs zawierający hennę proszkową w 

kolorze czarnym i brązowym oraz kieliszek do henny i wazelina 
zestaw 2 

52.  Zestawy do henny brwi i rzęs zawierający hennę kremową w kolorze 

czarnym, brązowym i granatowoczarnym wraz ze szpatułką o 

pojemności 15 ml kazda wraz z pędzelkami i pęsetą skośną 

profesjonalną o długość 90 mm ze stali chirurgicznej medycznej, 

ręcznie szlifowaną 

zestaw 3 

53.  Zestaw jednorazowych czepków, tunik , opasek, chust 

kosmetycznych do demakijażu jednorazowych o wymiarze 

15cmx20cm oraz podkładów kosmetycznych jednorazowych 50m 

x50cm 

zestaw 10 

54.  Płatki kosmetyczne pakowane po minimum 80szt Szt. 30 

55.  Chusteczki higieniczne 10 szt x10 w opakowaniu op 20 

56.  Patyczki kosmetyczne min.100 szt w opakowaniu op 10 

57.  Ręczniki jednorazowe z włókniny do zabiegów 50cmx70cm po 50szt  op 2 
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58.  Kolczyki ze stali chirurgicznej różne wzory pasujące do 

standardowego aparatu Studex  
szt. 20 

59.  Woski naturalne w zestawie z woskownicą do wosków w rolce  kpl 2 

60.  Woski azulenowe w rolce  szt. 20 

61.  Paski do depilacji w rolce 100 metrów  szt. 1 

62.  Olej po depilacji woskiem z rozmarynem i olejem kokosowym 

500ml     
szt. 1 

63.  Pędzle do makijażu w zestawie 5 zestawów zawierających minimum 

8 pędzli.   

Specyfikacja pędzli poniżej:  

a) PĘDZEL DO RÓŻU ROZŚWIETLACZA BRONZERA 

Parametry:  

włosie: syntetyczne 

całkowita długość pędzla : 19,5 cm. 

długość włosia : 4cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna 

b) PĘDZEL DO NAKŁADANIA PODKŁADU 
Parametry: 

włosie: syntetyczne 

całkowita długość pędzla : 17cm. 

długość włosia : 2,3cm 

szerokość włosia ok. 2,8cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna 

c) PĘDZEL DO NAKŁADANIA RÓŻU BRONERA 

Parametry: 

włosie: syntetyczne 

całkowita długość pędzla : 18cm. 

długość włosia : 3,3cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna 

d)  APLIKACJA CIENI ROZŚWIETLACZA 

Parametry: 

włosie: syntetyczne 

długość rączki : 13cm 

długość włosia : 1,7cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna. 

e) PĘDZEL DO APLIKACJI CIENI 
Do aplikacji cieni na całą ruchomą powiekę i powyżej, aż do lini 

brwi oraz do rozcierania kreski na oku w celu uzyskania efektu 

'smokey eye'. 

Parametry: 

włosie: naturalne (koza) 

całkowita długość pędzla : 18cm 

długość włosia : 1,5cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna. 

f) PĘDZEL DO APLIKACJI CIENI 
Parametry: 

włosie: naturalne (koza)  

całkowita długość pędzla : 17cm 

długość włosia : 0,8cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna. 

g) PĘDZEL DO APLIKACJI ROZCIERANIA CIENI 

Wyprofilowane w kształt "kulki". 

Parametry: 

włosie: wysokiej jakości naturalne włosie z kucyka pony 

całkowita długość pędzla : 17,5cm 

długość włosia : 1,1cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna. 

h) PĘDZEL DO BRWI I EYELINERA 

Parametry: 

zestaw  5 



 

4 

 

włosie: syntetyczne 

całkowita długość pędzla : 16,2cm 

długość włosia : 0,5 - 0,7cm 

trzonek pędzla wykonany jest z naturalnego drewna. 

64.  Maskary do rzęs wydłużające, pogrubiające i dodające objętości w 

kolorze czarnym (3 rodzaje)  
 kpl 2 

65.  Podkłady matujące, nawilżające, kryjące wraz z zestawem gąbek do 

nakładania o poj.min.30 ml  
szt. 9 

66.  Preparat do czyszczenia pędzli  szt.  6 

67.  Baza pod cienie pod oczami 5 ml   szt. 1 

68.  Rozświetlająca baza pod makijaż min.30 ml  szt. 1 

69.  Wygładzająco-rozświetlająca baza pod makijaż min.30 ml   szt. 1 

70.  Matująca i zmniejszająca widoczność porów baza pod makijaż 30 ml  szt. 1 

71.  Paleta do konturowania cieni matowa min. 32 kolory w tonacji 

ciepłej i chłodnej w palecie  

szt. 
1 

72.  Paleta konturująca rozświetlająca zawierająca bronzery w tonacji 

ciepłej i chłodnej oraz rozświetlacze z drobinkami 

szt. 
1 

 

Termin realizacji zamówienia: wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 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 16 listopada 2018 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.  
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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% 

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 9 listopada 2018 r,  

0 pkt: od 10 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r, 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

6.1. Oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, faxsu lub drogi 

elektronicznej z dopiskiem „Dostawa zestawów kosmetyków i materiałów do 

podstawowych zabiegów kosmetycznych”. 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: przetargi.zspiaski@gmail.com 

6.2. Oferty należy składać do dnia 07.11.2018 r. do godz. 13:00.  Oferty złożone po 

terminie nie będą podlegały ocenie. 

6.3.  Porozumienia się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem możliwe 

jest tylko drogą e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com  

 

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, 



 

6 

 

 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. 

 


