
 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NEE/2/2017 
Katowice, dnia 09.06.2017r. 

 
W związku z realizacją projektu „Nowa energia edukacji” i koniecznością zapewnienia wyposażenia oraz  
artykułów fryzjerskich  w kwocie przekraczającej 50 tys. Złotych netto - zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej z nich zasady konkurencyjności Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym dostarczenia 
wyposażenia oraz artykułów fryzjerskich  dla uczestników szkoleń projektowych. 
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni fryzjerskich oraz artykuły fryzjerskie dla uczestników 
kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Nowa 
energia edukacji”. 

 

Lp. Produkt 
Jednostka 
miary 

CPV 

1 główka treningowa męska  sztuka 

39712200-8 
Urządzenia 
fryzjerskie 

2 główka treningowa damska włosy długie sztuka 

3 statywy do główek treningowych sztuka 

4 maszynki, nożyczki sztuka 

5 lokówki sztuka 

6 prostownice sztuka 

7 sauna fryzjerska sztuka 

8 infrazon sztuka 

9 zestaw do przedłużania włosów sztuka 

10 fotel z myjką sztuka 

11 hoker sztuka 

12 pomocnik fryzjerski sztuka 

13 konsola fryzjerska dwustronna sztuka 

14 aparat do dezynfekcji sprzętu sztuka 

15 suszarki (moc min. 2000 wat) sztuka 39712210-1 
suszarki do 
włosów 16 aparat do suszenia włosów na statywie 

sztuka 

17 Płyn do dezynfekcji o niskiej zawartości alkoholu sztuka  
 
33711600-3 
Artykuły i 
preparaty do 
włosów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Farby trwałe topchic nr 1,2 lub równoważne 

 

komplet 

19 
Farby półtrwałe collorans nr 11/1, 10/1, 9/1 8/1 

lub równoważne 

komplet 

20 

Farby innowacyjne Elumen yy, gk, kk, rr, pk, vv, tq, bb,gn, 

lub równoważne 

 

komplet 

21 
Szampon elumen 1 litr lub równoważne 

 

sztuka 

22 
Odżywka elumen 1 litr lub równoważne 

 

sztuka 

23 
Lok elumen 200 ml lub równoważne 

 

Sztuka 



 

 

 

24 
Clear elumen 200 ml  lub równoważne 

 

sztuka 33711600-3 
Artykuły i 
preparaty do 
włosów 

25 

Pianka odbijająca włosy od nasady w aerozolu do włosów 

cienkich  

 

sztuka 

26 
Ręczniki flizelinowe  

 

rolka 

27 
Rękawiczki winylowe 

 

paczka 

28 
Peleryny – peniuary krótkie, czarne 

 

sztuka 

29  Lakier do włosów – 500 ml sztuka 

30 Stabilizator do prostowania włosów – 500 ml Sztuka  

 

1. Szczegóły dotyczące specyfikacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1  

2. Należy podać ceny jednostkowe brutto za 1 sztukę/1 paczkę/1 komplet 

3. Termin przydatności do użycia produktów powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 

4. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do terminowego i nieodpłatnego dostarczenia przedmiotu 
zamówienia na miejsce organizacji kursów, tj. na adres: Wadowice , ul. Nadbrzeżna 25b 

5. Wykonawca dostarczy produkty w godzinach 9.00 do 16.00. 

6. Zamówienia artykułów fryzjerskich będą dokonywane na podstawie złożonego zlecenia dokonywanego nie 
później niż na 5 dni przed terminem dostawy. 

7. Okres realizacji zamówienia: 

a) Poz. od 1 do 16 : Czerwiec / lipiec  2017  

b) poz. 17 do 30  : czerwiec / lipiec  2017, styczeń 2018, styczeń 2019 

8. Z postępowania wyklucza się Wykonawców osobowo lub kapitałowo powiązanych z Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach. 

 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 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 lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu 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.  

9. Oferta powinna zawierać  jednostkowe ceny  brutto wyszczególnionych artykułów. Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach nie  dopuszcza składania ofert częściowych. W formularzu oferty – zgodnym 
 z załącznikiem nr 2 należy podać ceny jednostkowe produktów zgodnie z  przedmiotem zamówienia. 

II. Kryterium oceny oferty: 
Kryterium oceny oferty stanowi cena – 100%   

III. Termin i sposób składania ofert: 
Termin składania ofert upływa  20 czerwca 2017r o godz. 23-59-59 
Oferty w formie innej niż pisemna, lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferty w formie pisemnej należy  składać w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. 
Krasińskiego 2 w pokoju nr 106 lub pocztą elektroniczną na adres:  a.fortuna@zdz.katowice.pl  lub faksem na 

nr  32 603 77 61 następnie oryginał proszę przesłać pocztą. 


