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Piaski, dnia 5 czerwca 2019 r.  

 

Powiat Świdnicki w Świdniku 

Zespół Szkół w Piaskach 

ul. Partyzantów 19,   

21-050 Piaski  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/06/2019 

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę  

w branży fryzjerskiej 

 

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. Droga do profesji, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPLU.12.04. 00-06-0021/17). 

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 nowych 

materiałów eksploatacyjnych dla zawodu fryzjera w związku z realizowanym projektem 

„Droga do profesji” 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 

zamówienia  zawartym w pkt 3 Zapytania ofertowego. 

mailto:przetargi.zspiaski@gmail.com
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Lp. Nazwa j.m. Ilość/osobę 

1 Główka  treningowa damska  dł. włosów 45 cm, włosy 

naturalne100%, odporne na działanie termiczne 

szt. 1 

2 Szampon nawilżający  do włosów  suchych, 

zniszczonych i po farbowaniu intensywnie nawilżający  

z  proteinami jedwabiu 1000ml 

szt. 1 

3  Maska regeneracyjna z  proteinami  jedwabiu, 

wyciągiem  z pestek słonecznika, filtrem UV, do włosów 

cienkich, słabych  i zniszczonych.  

szt. 1 

4 Oxydant  2,7%;dedykowany do  farby bezamoniakalnej 

1000ml 

szt. 0,5 

5 Oxydant (3%;6%;9%;12%) dedykowany do  farby 

permanentnej, 1000ml 

szt. 0,5 

6 Farba do włosów permanentna zawierająca Witaminę C 

125 ml (nr. kolorów uzgodnione w trakcie realizacji)- 

szt. 1 

7 Farba bezamoniakalna do koloryzacji zawierająca 

kompleks odżywczo-regenerujący z ceramidami,90 ml 

(nr.. kolorów uzgodnione w trakcie realizacji) 

szt. 1 

8 Lakier do włosów utrwalający i pielęgnujący włosy 

500ml-posiadający  aktywną formułę ochronną Multi 

Protect, w skład której wchodzą: prowitamina B5 oraz 

filtr UV. --Performance 

szt. 1 

9 Dwufazowy termospray do prostowania włosów z  

provitaminą B5 wzbogacony o pantenol i składniki 

technologii CI 

szt. 1 

10 Wsuwki do włosów szt. 100 

11 Szpilki do włosów szt. 20 

 

4. Szczegółowy przedmiot zamówienia przygotowany jest dla 1 uczestnika stażu. 

Zamawiający przewiduje zorganizowanie w minimalnej ilości 15 staży.  

5. Łączna kwota zamówienia będzie obliczona zgodnie z wzorem: 

Wartość zamówienia (zł) = Cena jednostkowa materiałów ekspl. (zł) x Liczba staży  

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym 

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

7. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego  

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

8. Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane  

z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty produktów, Certyfikat 

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

z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
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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. 

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 24 czerwca 2019 r., z zastrzeżeniem że Wykonawca może określić  

w Formularzu Ofertowym wcześniejszy termin. 

 

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 
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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. 

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 (24.06.2019 r.) – 0 pkt 

- skrócenie terminu do 19.06.2019 r. – 20 pkt 
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VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

elektronicznej z dopiskiem „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla uczniów 

odbywających staż/praktykę w branży fryzjerskiej”. Decyduje data wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

Adres do korespondencji: 

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 11.06.2019 r. do godz. 14:00. 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 
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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. 

 

X. Wykaz załączników składające się na integralną część zapytania ofertowego: 

1. załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

2. załącznik nr 2 – wzór umowy 

3. załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO 

 


