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Piaski, dnia 02.01.2019 r. 

 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19 

21-050 Piaski 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2019 

 na Dostawę zestawów kosmetyków, aparatury 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. W ramach projektu pt. Pr@ktycznie najlepsi w zawodach, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPLU.12.04.00-06-0049/17).   

1.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej.  

1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.  

1.5. Do zapytania mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zspiaski.pl 

 

2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19 

21-050 Piaski 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów kosmetyków, materiałów, akcesoriów, 

aparatury do zabiegów kosmetycznych w ramach projektu „Pr@ktycznie najlepsi w zawodach 

- (RPLU.12.04.00-06-0049/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Lp. Nazwa sprzętu 
Jednostka 

miary 
ilość 

Zestaw kosmetyków, materiałów i akcesoriów 

1.  Zestaw lakierów hybrydowych w różnych kolorach m.in. 

kolory kocie oko 5d, kolory z brokatem i bez brokatu, 

perłowe, w tym 3 bazy pod hybrydę i 3 topy o 

szt. 26 
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właściwościach nabłyszczających bez dyspersji oraz 3 

wzorniki na lakiery, każdy produkt o pojemności nie 

mniejszej niż 7ml   

2.  Baza proteinowa samopoziomująca minimum 7 ml szt. 4 

3.  Żel do przedłużania płytki paznokciowej 

samopoziomujący przezroczysty polymerowo-resinowy 

min.30g  

szt. 2 

4.  Żel do przedłużania płytki paznokciowej 

samopoziomujący z żywicą prepolimerową na bazie 

żywicy poliuretanowej minimum 30g     

szt. 2 

5.  Duo Akryl żel  min.15 g   szt. 2 

6.  Produkty do stylizacji i zdobnictwa paznokci: Brokat 

sypki drobnoziarnisty mix Pyłek efect HOLO, pyłek 

syrenka 5 różnych kolorów, piegi, cyrkonie Swarovski 

srebrne oraz złote opalizujęce (pakowane po 100szt), 

pyłki do efektu dymku, naklejki wodne zestawy duże), 

blaszki do stempli 3 szt.  wraz ze ściągaczami lakieru.   

zestaw 2 

7.  Akcesoria do przedłużania paznokci: 

- tipsy min. 500 szt. w opakowaniu 1 opakowanie, 

- szablony (formy) min. 500 szt. w opakowaniu, 

-  gilotyna metalowa do obcinania tipsów 2 szt., 

- resinowy klej do tipsów z pędzelkiem służy do 

przyklejenia tipsa do naturalnego paznokcia w celu 

przedłużenia  min 7 g – 2 szt., 

- obcinacz do paznokci 2 szt., 

- nożyczki małe wykorzystywane przy zabiegach 

manicure 3 szt., 

- kopytko metalowe (radełko) 5 szt.  

- sonda dwustronna do zdobień i stylizacji paznokci 3 szt. 

- pędzelek do żelu, rozmiar włosia 5mm x7mm , długość 

16,8 mm naturalny włos. 5 szt. 

- pędzelek do duożelu rozmiar włosia 5mm x7mm , 

długość 16,8 mm naturalny włos 5 szt. 

- pędzel do kurzu stojący wymiary włosa 50mmX80mm, 

wysokość pędzla 125mm 3 szt. 

- pędzelek bardzo cienki do zdobienia , wzorków i 

manicure kombinowanego 3 szt. 

- Pilniki banan gradacje : 180/240, 100/180  po 5 szt. 

- Pilniki  prosty gradacje 180/240, 100/180  po 5 szt. 

- Pilniki  półksiężyc gradacje 180/240, 100/180 po 5 szt. 

- Polerki 240/320 i 600/4000  10 szt. 

- Blok biały do wygładzania 10 szt. 

zestaw  1 

8.  Cążki ze stali INOX o długości ostrza 4mm, podwójną 

sprężyną i całkowitą długością 120 mm   
szt.  5 

9.  Preparat do dezynfekcji narzędzi o poj. nie mniejszej niż 

1 litr  
szt. 1 

10.  Preparat do dezynfekcji skóry o poj. nie mniejszej niż 1 

litr 
szt. 1 

11.  Frezy do zdejmowania żeli, baz utwardzających, do zestaw 1 
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usuwania skórek, do polerowania płytki paznokciowej; 

- Frez walec ceramiczny wykonany jest z najwyższej 

jakości tlenku cyrkonu oraz stali nierdzewnej 3 szt. 

- Frez z węglika spiekanego walcowato-stożkowy z 

nacięciami krzyżowymi do hybrydy 3 szt. 

- frez z nasypem diamentowym służący do opracowania 

skórek oraz usuwania nabłonka w okolicy wału 

okołopaznokciowego. Frezy pozwalają na wykonanie 

manicure kombinowanego ,walec 5 szt. 

- Frez diamentowy do skórek i płytki fi 3,5mm cylind 5 

szt. 

- Frez wolframowy niebieski do  pracy przy paznokciach 

akrylowych i żelowych. 2 szt. 

- Frez piaskowy stożek 5 szt.  

- frez do polerowania płytki paznokciowej  filcowy5 szt. 

12.  Rękawice nitrylowe rozmiar S, M, L, każdy po 100 szt. op 3 

13.  Waciki bezpyłowe ( min1000szt), op 1 

14.  Serwety podfoliowane min. 40 szt. w opakowaniu op 2 

15.  Rręcznik jednorazowy  rolka 3 

16.  Parafina na ciepło do dłoni 5szt. wraz z rękawicami frotte  komplety 3   

17.  Peeling do dłoni multawitaminowy 3szt. i mineralny 2szt.  

min. poj. opakowania 175g    
szt. 5 

18.  Maski do dłoni regenerująca 1 szt, multiwitaminowa 2 

szt. i mineralna 2 szt. opak. min.150 g  
szt. 5 

19.  Zmiękczacz do skórek z wodorotlenkiem potasu i 

gliceryną po min.50 ml w opakowanie 
op 2  

20.  Krem do dłoni  2 szt. multiwitaminowy i mineralny 500 

ml opakowanie 
szt. 2 

21.  Zmywacz do paznokci min. 500 ml  szt. 1 

22.  Aceton min. 500 ml szt. 1 

23.  Odtłuszczacz min. 500 ml szt. 1 

Aparatura 

24.  Frezarka z pochłaniaczem pyłów z turbiną ssącą , 

urządzenie sterujące z cyfrowym wyświetlaczem i 

głowicą z mikrosilnikiem z obrotami min.30.000 

obrotów/min, z kompletem min. 4 worków do 

pochłaniacza, spełniająca wymogi sprzętu medycznego z 

min. 2 letnia gwarancją oraz przeglądem podczas 

gwarancji min. 1 raz w roku   

szt. 3 

25.  Autoklaw klasy B min. 12 litrowy, z 3 półkami 

koszykowymi, posiadający certyfikat medyczny do 

sterylizacji narzędzi w pakietach wraz zestawem 

SZEŚCIU OPAKOWAŃ PAKIETÓW PO 200 SZT. 

KAŻDY, PAKIET ROZMIAR 57 X 102 MM.,PAKIET 

ROZMIAR 90 X 135 MM., PAKIET ROZMIAR 90 X 

260 MM oraz WODA DO AUTOKLAWU  2 SZT. PO 5 

LITRÓW. Autoklaw z minimum 2 letnia gwarancją oraz 

przeglądem podczas gwarancji minimum raz do roku 

oraz spełniający wymogi sanepidu jako sprzęt do 

komplet 1 
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sterylizacji narzędzi w gabinecie kosmetycznym   

26.  Lampa 48W UV/LED ( 30 diod) z podwójnym 

utwardzaniem DUAL UV/LED w zakresie fal 365nm i 

405nm, z sensorem ruchu, timerem10, 30, 60 i 99 sekund 

, białe światło, trwałość lamp do 50 000h z minimum 2 

letnia gwarancją 

szt. 4 

Aparatura dodatkowa do zabiegów kosmetycznych 

27.  Aparat do darsonwalizacji z rączką o mocy pobieranej 

minimum 10W i częstotliwości min.50 Hz wraz z 

zestawem 4 pelot szklanych  oraz  preparatem do 

dezynfekcji narzędzi kosmetycznych o pojemności nie 

mniejszej niż 1 litr  

szt. 1 

28.  Lampa Wooda składająca się z czterech świetlówek, 

które eksponują promienie nadfioletowe przez szklany 

filtr o łącznej mocy 15W oraz szkła powiększającego  

szt. 1 

29.  Aparat do pomiaru nawilżenia skóry twarzy z trzy 

strefową skala pomiaru  
szt. 2 

30.  Aparat do masażu stóp z funkcją podgrzewania, 

wirowania i  masażu o zasilaniu 230-240V oraz mocy 

pobierania 90W wraz z preparatem do dezynfekcji skóry 

o pojemności nie mniejszej niż 1 litr 

szt. 2 

31.  Aparat do peelingu kawitacyjnego o zasilanie 230V, 

częstotliwości 50 Hz i mocy pobierana 7W, 

częstotliwości drgań głowicy 21-23 kHz oraz natężeniu 

ultradźwięków nie mniejszym niż 0,5W/cm2    

szt. 2 

32.  Aparat do sonoforezy z wbudowaną głowicą 

ultradźwiękowa o średnicy 4 cm do twarzy i ciała  oraz z 

zasilaczem 24V o mocy pobrania minimum 8W i 

częstotliwości drgań głowicy 1MHz. Natężenie 

ultradźwięków minimum 0,5 W/cm2   

szt. 1 

 

Termin realizacji zamówienia: wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2019 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 18 stycznia 2019 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,  
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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% 

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 14 stycznia 2019 r,  

0 pkt: od 15 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r, 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

elektronicznej z dopiskiem „Dostawę zestawów kosmetyków, aparatury 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 
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6.2. Oferty należy składać do dnia 08.01.2019 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, 

 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. 

 


