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Piaski, dnia 19 marca 2019 r.  

 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19,  

21-050 Piaski 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2019 

„Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół w Piaskach” 

 

I. WPROWADZENIE 

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. 

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).   

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

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.  

5. Do zapytania mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 Zespół Szkół w Piaskach 

 ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski 

 tel./fax: 81 58 21 001 

 e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com;  

 strona internetowa: http://www.zspiaski.pl 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego fabrycznie nowego 

sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskiej w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół  

w Piaskach w związku z realizowanym projektem „Pr@ktycznie najlepsi w zawodach”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu 

mailto:przetargi.zspiaski@gmail.com
http://www.zspiaski.pl/
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zamówienia  zawartym w pkt 3 Zapytania ofertowego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Lp. Nazwa sprzętu 
Jednostka 

miary 
ilość 

1.  Wysoki statyw do główek treningowych 

Profesjonalny statyw do główek fryzjerskich najwyższej jakości - 

preferowana linia premium. Statyw powinien być wykonany ze 

stali nierdzewnej gwarantującej bardzo długą żywotność. Statyw 

powinien wyróżniać się następującymi cechami: Stalowy trzpień  

i obrotowy uchwyt pasujący do wszystkich główek występujących 

na rynku, regulacją wysokości do 160cm. Stalowa rama min. 

35mm, trzystopniowe wysuwane, bardzo stabilne nogi, 

Stabilizator nożny. W zestawie powinna się znaleźć torba 

ochronna na statyw. 

szt. 2 

2.  Paleta barw 

Paleta barw farby do koloryzacji włosów o bogatej gamie 

kolorystycznej obejmującej kolory naturalne oraz kolory  

z odcieniami. Kolory na palecie bardzo wyraziste i oddają 

prawdziwy efekt jaki można uzyskać na włosach po ich 

koloryzacji. 

szt. 1 

3.  Pomocnik fryzjerski 

Pomocnik fryzjerski do zabiegów koloryzacji o wysokości 

min.86cm, szerokość min. 42cm, głębokość 45cm, wykonany  

z tworzywa sztucznego, odporny na zarysowania, wyposażony  

w 6 szuflad o wymiarach min.: 33x24cm, kolor czarny,  

z miejscem na oxydant i miseczki do farbowania.  Wyposażony  

w cztery ruchome kółka, mobilny. 

szt. 2 

4.  Próbki włosów 

Zestaw 10 pasemek włosów z siedmiu poziomów kolorystycznych 

(biały, jasny-średni, średni, średnio ciemny-ciemny, ciemny, 

siwy) - razem 70 pasemek o wymiarach 5cm/1,3cm. Włos próbki 

w 100% naturalny. 

zestaw 1 

5.  Główka fryzjerska damska i męska ze statywem 

przykręcanym 

1) 5 sztuk główek męskich włosy ludzkie w 100 %  o długości  

20-25 cm, system ułożenia włosów, dzięki któremu nie plączą 

się, atest OMC, z popiersiem i rzęsami, 100% włos naturalny 

indyjski, implantacja włosa pod kątem 45 stopni. 

2) 15 główek damskich z 100 % naturalnymi ludzkimi włosami, 

nadająca się do zabiegów koloryzacji/dekoloryzacji, trwałej 

ondulacji. Włosy nadają się do tworzenia koków, upięć. Nie 

plączą się oraz nie wypadają. Pełnowymiarowa główka 54 cm. 

Długość włosów 55-60 cm  wyposażona dodatkowo w statyw 

przykręcany. 

szt. 20 

6.  Zestaw grzebieni 

Zestaw grzebieni w praktycznym etui. Minimum 9 szt.  

w zestawie, ręcznie wykonane w technologii jonowej i szlifowane. 

Kolor: czarny. Posiadają właściwości antystatyczne i jonizujące. 

Wykonane z materiału odpornego na wysokie temperatury  

i produkty chemiczne.  

zestaw 1 

7.  Aparat do suszenia włosów na statywie 

Suszarka hełmowa na regulowanym statywie (do 125cm), 
szt. 1 
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wyposażona w funkcję do podgrzewania włosów na potrzeby 

zabiegu trwałej ondulacji, koloryzacji czy kuracji 

pielęgnacyjnych. Zakres temperatury: 0ºC - 75ºC , Ustawienie 

zakresu czasu pracy: 0 - 60 minut, element grzewczy wykonany 

ze stali nierdzewnej, kolor: czarny. Gwarancja producenta min. 12 

miesięcy 

8.  Lokówka 

Lokówka elektryczna fabrycznie nowa                                                                

- średnica lokówki o wymiarach 25 mm, 

- cyfrowy wyświetlacz LCD, 

- zakres temperatur od 80-220 stopni Celsjusza, 

- szybkie nagrzewanie, 

- powłoka ceramiczna emitująca jony ujemne,                                                                                

- min 2,6 metrowy obrotowy przewód zasilający.  

Gwarancja 36 miesięcy. 

szt.  1 

9.  Suszarka ręczna 

Suszarka do suszenia włosów ręczna: moc min. 2400W, 

wyposażona w silnik AC o dłużej żywotność z technologią 

turmalinową o działaniu antystatycznym, funkcja chłodzenia-

przycisk zimnego powietrza, co najmniej 6 stopniowa kombinacja 

temperatura/nawiew, funkcja jonizacji, oczko do zawieszania, 

lekka i cicha, przewód elastyczny nie krótszy niż 3 m. 

Gwarancja producenta min. 12 miesięcy 

szt. 10 

10.  Falownica 

Profesjonalna falownica - karbownica do włosów.                                                                                         

Dane techniczne:                                                                                                                     

- ceramiczne płytki                                                                                                 

- regulacja temperatury (150 - 230 st. C), 

- szerokość płytki 11mm 

- zwiększenie objętości włosów przy nasadzie,                                                                                         

- przewód zasilający obrotowy min. 3 m.                                                                        

Gwarancja 36 miesięcy, instrukcja w języku polskim. 

szt. 1 

11.  Promiennik ciepła 

Infrazon wersja stojąca na składanej podstawie pięcioramiennej  

z tworzywa o regulowanej wysokość do 120cm. Z ręczną 

regulacją czasu (czasomierz) i temperatury. Wyposażony  

w 5 lamp kwarcowych (podczerwień), każdą można włączyć  

i wyłączyć oddzielnie. Kolor: czarny.  

Gwarancja producenta min. 12 miesięcy. 

szt. 2 

12.  Aparat do zagęszczania i przedłużania włosów 

Aparat do zagęszczania i przedłużania włosów fabrycznie nowy. 

W zestawie: 1 aplikator, kartacz perukarski z uchwytami 

mocującymi, 3 palety kolorów: włosy słowiańskie, euro, 

azjatyckie; szczotka, grzebień, plastikowe pojemniki; podstawka 

pod pojemniki; cążki do zdejmowania pasm; gumka silikonowa; 5 

szt. kleju. Gwarancja producenta min. 12 miesięcy.  

Do urządzenia powinna być dołączona niezbędna instrukcja 

dotycząca użytkowania w języku polskim. 

szt. 1 

13.  Aparat nawilżający włosy 

Stojący nawilżacz fryzjerski  skracający czas wykonywanych 

zabiegów chemicznych, wspomaga działanie preparatów 

pielęgnacyjnych. Urządzenie wyposażone w timer oraz 

dwustopniową regulację temperatury. Ponadto do dyspozycji 

szt. 1 
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wymagany regulator ilości pary. Wysoka jakość wykonania. 

Gwarancja 12 miesięcy. 

14.  Waga fryzjerska 

Waga fryzjerska: - kolor: czarny z funkcją tary 

- maksymalne obciążenie: 3kg 

- dokładność: 1g 

- wybór jednostki masy: kilogramy / OZ / g / lb 

- zasilanie: 2x AAA (w zestawie) 

- wymiary min. (dł/szer/wys): 194x140x20mm 

szt. 1 

15.  Maszynka do strzyżenia z nasadkami 

Maszynka do strzyżenia bezprzewodowa zarówno dla prawo jak  

i leworęcznych fryzjerów, kolor: czarny; silnik pracujący  

z prędkością min. 6000 obr./min; wyposażona w akumulator 

litowo-jonowy,  zdejmowane i regulowane ostrze. Maszynka 

powinna zapewnić długość cięcia od 0,7 do 3mm. W zestawie 

min. 4 plastikowe nakładki o głębokości 3, 6, 9 i 12mm.  

Gwarancja producenta min. 12 miesięcy 

szt. 1 

16.  Maszynka do strzyżenia – konturówka 

Trymer do włosów ergonomiczny i bardzo lekki. Wyposażony  

w akumulator litowo-jonowy, który zagwarantuje 75 minut ciągłej 

pracy. Urządzenie ma zapewnić niezwykle krótkie cięcie (max. 

0,4mm) oraz doskonale sprawdzić się do cięcia wszystkich 

rodzajów włosów. W zestawie 4 plastikowe nakładki  

o głębokości:  2,5, 6, 9 i 11 mm.  

Gwarancja producenta min. 12 miesięcy 

szt. 1 

17.  Fotel fryzjerski 

Fotel fryzjerski fabrycznie nowy w kolorze czarnym wykonany z 

materiału typu skaj (łatwo zmywalny, łatwy w  czyszczeniu, 

odporny na przetarcia). Wykonanie: profilowane, obrotowe (360 

stopni siedzisko), podłokietniki metalowe lub aluminiowe, solidna 

podstawa na bazie pająk, pompa hydrauliczna umożliwiająca 

regulację fotela góra/dół.  

Wymiary: min. 48x55x26. 

szt.  6 

18.  Konsola fryzjerska 

Konsola z płyty lakierowanej na czarne z lustrem o wymiarach 

min. 120x55. Chromowany podnóżek, półka i uchwyt na torebkę 

pod półką. Wymiary: min. Wysokość 200cm, szerokość 65cm, 

głębokość 32cm 

szt. 1 

19.  Narzędzie brzytwopodobne z wymiennymi ostrzami 

Brzytwa fabrycznie nowa na wymienne ostrza, wykonana  

z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Czoło brzytwy zaokrąglone, 

uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego. 

szt. 2 

20.  Fotel z umywalką do mycia włosów 

Myjnia fryzjerska z misą białą, Obudowa myjni w kolorze 

czarnym wykonana z jednego elementu zaawansowaną 

technologię tworzyw sztucznych. Ergonomiczny fotel, tapicerka 

wykonana ze skaju polskiego w kolorze czarnym. Wymiary min. 

Wysokość.90cm, głębokość130cm, szerokość 66cm 

szt. 2 

21.  Wysoki statyw do główek treningowych 

Profesjonalny, wolnostojący statyw do główek treningowych 

fryzjerskich wykonany ze stali nierdzewnej, Stalowy trzpień  

i obrotowy uchwyt. Możliwość regulacji wysokości z bezpieczną 

blokadą, regulacja ustawień główki, max. wysokość – 160 cm., 

szt. 2 
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wyposażony w stabilizator nożny, składany i przechowywany  

w etui. 

22.  Lustro 

Konsoleta fryzjerska - lustro w obudowie tapicerowanej w kolorze 

szarym całość o wymiarach: Głębokość: 5cm, Szerokość: 75cm, 

Wysokość: 185cm 

szt. 1 

23.  Aparat do zagęszczania i przedłużania włosów techniką 

keratynową 

Aparat do zagęszczania i przedłużania włosów fabrycznie nowy. 

W zestawie: 1 aplikator, kartacz perukarski z uchwytami 

mocującymi, 3 palety kolorów: włosy słowiańskie, euro, 

azjatyckie; szczotka, grzebień, plastikowe pojemniki; podstawka 

pod pojemniki; cążki do zdejmowania pasm; gumka silikonowa; 5 

szt. kleju. Gwarancja producenta min. 12 miesięcy. Do urządzenia 

powinna być dołączona niezbędna instrukcja dotycząca 

użytkowania w języku polskim. 

szt. 1 

24.  Aparat do przedłużania włosów techniką na ultradźwięki 

Profesjonalny aparat ultradźwiękowy przeznaczony do 

przedłużania włosów. Wyposażony jest w regulację natężenia 

dźwięku, włącznik on/of oraz Diodę sygnalizującą pracę 

ultradźwięków o mocy 25W. W wyposażeniu powinny się 

znaleźć: ceramiczne szczypce oraz długi kabel, który ułatwia 

„krążenie” wokół osoby, której przedłużamy włosy. 

szt. 1 

25.  Aparat do przedłużania włosów techniką na mikroringi 

Profesjonalny zestaw do przedłużania włosów na mikroringi. 

Zestaw zawiera: włosy w 100% naturalne, podatne na wszystkie 

zabiegi fryzjerskie m.in. prostowanie, farbowanie, pasemko  

z zakończeniem pod mikroringi (220 szt. w dowolnie wybranym 

kolorze, proste o dł. ok 50cm), szydełko z zapadką, microringi 

(220 szt. w dowolnym kolorze), szczypce do zaciskania ringów, 

szczotka do włosów przedłużanych, szablon do wydzielania 

pasemek. 

zestaw 1 

26.  Główka fryzjerska damska i męska ze statywem 

przykręcanym 

1) 5 sztuk główek męskich włosy ludzkie w 100 %  o długości 20-

25 cm, system ułożenia włosów, dzięki któremu nie plączą się, 

atest OMC, z popiersiem i rzęsami, 100% włos naturalny 

indyjski, implantacja włosa pod kątem 45 stopni.                                       

2) 15 główka treningowa  damska wykonana w 100 %  

z naturalnych ludzkich włosów, kolor: brąz. Implantacja do 

tyłu. Włosy nadają się do tworzenia koków, upięć jak też 

strzyżenia, rozjaśniania, farbowania Pełnowymiarowa główka 

54 cm. Długość włosów min. 50-55 cm, wyposażona 

dodatkowo w statyw przykręcany. 

szt. 20 

27.  Aparat do przedłużania włosów  techniką na mikroringi 

Profesjonalny zestaw do przedłużania włosów na mikroringi. 

Zestaw zawiera: włosy w 100% naturalne, podatne na wszystkie 

zabiegi fryzjerskie m.in. prostowanie, farbowanie, pasemko  

z zakończeniem pod mikroringi (220szt w dowolnie wybranym 

kolorze, proste o dł. ok 50cm), szydełko z zapadką, microringi 

(220 szt. w dowolnym kolorze), szczypce do zaciskania ringów, 

szczotka do włosów przedłużanych, szablon do wydzielania 

pasemek. 

zestaw 1 
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28.  Aparat do przedłużania włosów  techniką na ultradźwięki 

Profesjonalny aparat ultradźwiękowy przeznaczony do 

przedłużania włosów. Wyposażony jest w regulację natężenia 

dźwięku, włącznik on/of oraz Diodę sygnalizującą pracę 

ultradźwięków o mocy 25W. W wyposażeniu powinny się 

znaleźć: ceramiczne szczypce oraz długi kabel, który ułatwia 

„krążenie” wokół osoby, której przedłużamy włosy. 

szt. 1 

 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym 

zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego  

o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej). 

6. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane  

z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje 

obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, 

Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie 

czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki 

przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę. 

8. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii 

i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy 

od siedziby wykonawcy i z powrotem, związane z wymianą materiałów i części (za 

wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) 

ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub  

usterek materiały i części maja być oryginalne i fabrycznie nowe. 

9. Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania  ofert   równoważnych  w  stosunku  do   

opisanych i podanych w wymaganych parametrach w  zapytaniu  ofertowym pod  

warunkiem,  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 

10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności 

złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności 

spoczywają na Wykonawcy 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od  daty  zawarcia  umowy,  najpóźniej  

do dnia 29 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem że Wykonawca może określić w Formularzu 

Ofertowym wcześniejszy termin. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ZAKRES WYKLUCZENIA 

1. O udzielanie zamówienie może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 

1) Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych  

w opisie przedmiotu zamówienia. 

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; 

2. Oferent zobowiązany jest w ofercie opisać spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu. Zamawiający dokona na tej podstawie oceny czy Oferent spełnia 

wskazane powyżej kryteria na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferent zobowiązany będzie dostarczyć 

wymaganą dokumentację w terminie maks. 5 dni roboczych od daty poinformowania przez 

Zamawiającego w formie korespondencji elektronicznej (mail na wskazany przez 

Zamawiającego adres). Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie 

odstąpieniem od podpisania umowy z Oferentem. 

W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych  

w pkt. 1-2 powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas 

oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

kryteria: 

1) Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie 

określa warunków w tym zakresie). 

2) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie). 

3) Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, 
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Zamawiający określa warunki w tym zakresie: 

- Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonał co najmniej jedną 

usługę polegającą na dostawie sprzętu i wyposażenia do pracowni fryzjerskiej  

o wartości minimum 40.000,00 zł brutto i załączy dokumenty potwierdzające, że ta 

usługa została wykonywana należycie; 

4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych  

i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VI. 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 dostawy 

Kryteria oceny ofert Informacja o wagach punktowych oraz procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis 

sposobu przyznawania punktacji 

Cena brutto w PLN 

 

 

waga 80% (80 pkt.) 

Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie 

obliczana na podstawie następującego wzoru: 

KC= (Cn/Co)*80% 

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 dostawy  

 

 

 waga 20%  (20 pkt) 

 

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana 

będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości 

zamówienia)  podana  w  Formularzu ofertowym  (Załącznik  

nr  2 do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 20%. 

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma 

następującą ilość punktów: 

- dostawa w terminie wymaganym (29.04.2019 r.) – 0 pkt 

- skrócenie o 3 dni (26.04.2019 r.) – 10 pkt 

- skrócenie o 5 dni (24.04.2019 r.) – 20 pkt 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

elektronicznej z dopiskiem „Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu 

Szkół w Piaskach”. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Adres do korespondencji: 
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Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski 

tel./fax 81 5821001 

e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com 

2. Oferty należy składać do dnia 26.03.2019 r. do godz. 13:00. Oferty złożone po terminie 

nie będą podlegały ocenie. 

3. Porozumienia się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem możliwe jest 

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

 

VIII. OPIS SPOSOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. 

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Oferta powinna zawierać: 

- Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, nr telefonu), 

- Opis oferowanych produktów, 

- Warunki i termin płatności, 

- Terminy realizacji. 

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. 

6. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę . 

7. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawej 

(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego  

w każdej chwili. 

3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani w poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Zamawiającego oraz za pośrednictwem  poczty  elektronicznej. 
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X. Wykaz załączników  

1. Formularz Ofertowy 

2. Wzór umowy  

3. Klauzula informacyjna RODO 

 


