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Wrocław, dnia 04.05.2018 roku 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu  
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław 
 
 
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

 
 
 

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- 
kierunku Technik  Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe 

i narzędzia praktyczne. 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu  
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław 
 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Celem prowadzonego postępowania jest podwyższenie jakości kształcenia klas zawodowych poprzez rozbudowę 
bazy sprzętowej pracowni zawodowych. Podniesienie jakości kształcenia wpłynie na zwiększenie szans 
absolwentów kierunków zawodowych na rynku pracy.  
 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
 

Podział na zadania: 
1. Sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera” – doposażenie pracowni zawodowej 

kierunku Technik Usług Fryzjerskich 
2. Sprzęt precyzyjny fryzjerski – doposażenie pracowni zawodowej kierunku 

Technik Usług Fryzjerskich  
3. Pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik 

Usług Fryzjerskich  
4. Akcesoria fryzjerskie - wyposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik 

Usług Fryzjerskich 
5. Sprzęt dydaktyczny: główki treningowe – doposażenie pracowni zawodowej 

kierunku Technik Usług Fryzjerskich  
 

 
W zakresie zadania nr 1 (sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera”): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w sprzęt fryzjerski, który został szczegółowo opisana w Specyfikacji 
Zadania 1. 
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania 
określone przez normy europejskie.   
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.  
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4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki zawodu na kierunku technik usług fryzjerskich w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry 
oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.  
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni 
oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do sprzętów.  
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do 
Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 1 (sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera”) 
 

Lp  nazwa specyfikacja - wymagania minimalne -  jednostka liczba 

1 stanowisko fryzjerskie Stanowisko fryzjerskie składające się z: 
- konsolety fryzjerskiej z półką 
 (wymiary konsolety: wys. 118cm, szer. 65cm, wymiary 
półki 52x22 cm – dopuszczalna granica zmienności 
wymiarów: +/- 10% na każdy wymiar) 
- fotela fryzjerskiego z regulacją wysokości (wymiary 
fotel: wys. 50cm, szer. 56cm, głęb. 54 cm – 
dopuszczalna granica zmienności wymiarów: +/- 10%  
na każdy wymiar)  
- pomocnika fryzjerskiego z min. 2 półkami (wymiary 
ogólne: wys. 86cm, szer 37cm, głeb. 38cm– 
dopuszczalna granica zmienności wymiarów: +/- 10% 
na każdy wymiar)  
- uchwytu na suszarkę montowanego do ściany, 
chromowany 
- hokera typu siodło: regulacja wysokości za pomocą 
pompy gazowej, podstawa aluminiowa, gumowane 
kółka 

zestaw 8  

2 myjnia fryzjerska stojąca myjnia fryzjerska: 
stal nierdzewna 
podnóżek regulowany 
misa ceramiczna 
regulowany kąt nachylenia misy 
w zestawie wraz z baterią pod prysznic 

szt. 2 
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wymiary myjni: 
szer. 61cm x wys. 194cm x dł: 122 (– dopuszczalna 
granica zmienności wymiarów: +/- 10% na każdy 
wymiar) 

3 promiennik stojący, regulacja temperatury, sterowanie 
elektroniczne, kilka programów pracy, nawiew: ciepły, 
zimny, moc: min 1 kW 

szt. 2 

4 aparat do dezynfekcji  -dezynfekcja nożyczek za pomocą lampy UV, na  4 
pary nożyczek  
-zasilanie: transformator napięciowy DC (w zestawie) 
lub 4 baterie AAA 
-żywotność żarówki: do 10 000 godzin 

szt. 6 

6 suszarka hełmowa suszarka hełmowa stojąca 
temperatura od 0 do 75 st,  
regulacja czasu pracy,  
moc min. 1 kW 

szt. 4  

7 suszarka ręczna − minimum dwustopniowa regulacja temperatury i 
prędkości nawiewu 
- ciepły i zimny nadmuch,  
− dyfuzor,  
− moc min. 1,6 kW  

szt. 12  

8 prostownica prostownica ceramiczna 
ceramiczne płytki o szerokości 24mm i długości 90mm 
(– dopuszczalna granica zmienności wymiarów: +/- 
10%  na każdy wymiar); 
regulacja temperatury od 150 do 230 st. C; 
dioda sygnalizująca gotowość do pracy; 
długość kabla min. 2 m, obrotowy 
moc min. 45W 

szt. 6 

9 karbownica moc: min. 50W 
ceramiczne płytki 
średnica: min. 35 mm  (– dopuszczalna granica 
zmienności wymiarów: +/- 10% na podany wymiar); 
regulacja temperatury: 130 - 230 stopni C (cyfrowa) 
przewód zasilający: długość min. 2 m, obrotowy 

szt. 6 

10 lokówka gruba  średnica: min. 25- max 36 mm  
moc min. 30W 

szt. 6 

11 lokówka cienka   średnica: min 16 – max 25 mm  
moc min. 25W 

szt. 6 

 
W zakresie zadania nr 2 (sprzęt precyzyjny): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w sprzęt precyzyjny, który został szczegółowo opisana w 
Specyfikacji Zadania 2. 
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania 
określone przez normy europejskie.   
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
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4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki zawodu na kierunku technik usług fryzjerskich w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry 
oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.  
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni 
oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do sprzętów.  
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w 
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania Ofertowego. 
 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 2 (Sprzęt precyzyjny fryzjerski) 
 

Lp  nazwa specyfikacja - wymagania minimalne -  jednostka liczba 

1 aparat do diagnozy stanu 
włosów – dermaprof 
 
 

Funkcje: 
- specjalistyczne urządzenie do trychologicznej analizy 
skóry głowy i włosów,   
- funkcje analityczne pozwalające na wykonanie pełnej 
konsultacji trychologicznej i bieżące przedstawienie 
wyników   
- możliwość przeprowadzenia precyzyjnej analizy skóry 
głowy i włosów  
- wysłanie wyników analizy przez sieć Wi-Fi do 
dowolnego innego urządzenia pracującego w tej sieci 
lub przez Internet (urządzenie typu All-in-one) 
- możliwość wykonywania zdjęć i nagranie filmów w 
trakcie analizy (z możliwością zgrania ich na dysk) 
– oprogramowanie zawierające moduł „polecane 
produkty”, który umożliwia dopasowanie świadczonych 
usług i dystrybuowanych preparatów do danego typu 
skóry, włosów, czy problemu 
- możliwość archiwizacji bazy danych ( porównanie 
zdjęć oraz ocena zastosowanych kosmetyków i 
preparatów w trakcie trwania kuracji trychologicznej.  
- wyposażenie w czujniki elastyczności i nawilżenia 
skóry (do precyzyjnego określenia stanu skóry) 
- wyposażenie w filtr UV - identyfikacja zmian na skórze 

szt. 1 



 
Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w 

partnerstwie z Powiatem Głogowskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

 
    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Biuro projektu:  
                 ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław  

tel. 71 72 42 298 
www.firs.org.pl 

6 

głowy, niewidocznych gołym okiem.  
-  wyposażenie w uproszczoną funkcję określania 
„wieku skóry” oraz generowanie wykresów dotyczących 
stanu skóry i włosów, jako obrazowy rezultat analizy. 
 
 
Oprogramowanie: 
- dołączone zaawansowane oprogramowanie, które 
oprócz funkcji analitycznych, takich jak sprawdzenie 
stanu skóry głowy, czy mieszków włosowych, 
wyposażone jest w funkcje tworzenia bazy danych 
klientów, gromadzenia zdjęć oraz filmów z 
poszczególnych analiz, generowania raportów i 
drukowania wyników analizy klientowi 
- możliwy pomiar grubości włosa, oznaczenie na 
zdjęciach obszarów newralgicznych oraz porównanie 
wyników analizy z innymi zdjęciami  
- moduł dopasowywania/polecania produktów do 
danego typu skóry i włosów 
 - wersja z polskim oprogramowaniem i sterownikami 
(jeśli dotyczy) 
 
W zestawie: 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
- dostępność usługi serwisowej na terenie Polski 
(oświadczenie w formie załącznika do formularza 
ofertowego) 
- karta produktu (w formie załącznika do formularza 
ofertowego) 
- kabel zasilający i kabel USB  
- torba/ opakowanie do przechowywania 
 

 
 
 
W zakresie zadania nr 3 (pomoce dydaktyczne): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w 
Specyfikacji Zadania 3. 
2. Sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.   
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki zawodu na kierunku technik usług fryzjerskich w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry 
oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.  
5. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na 
sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do sprzętów.  
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6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będą dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2C do 
Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 3 (POMOCE DYDAKTYCZNE) 
 

Lp.  nazwa Specyfikacja – wymagania minimalne jednost liczba 

1 Zestaw do projektowania 
fryzur wraz z 
oprogramowaniem do 
wizualizacji fryzur  

Zestaw do projektowania fryzur zawierający: 
1.Przestrzenne modele form strzyżenia:  

 wizualizacja podstawowych form strzyżenia (4 
formy: stopniowana, spójna, wzrastająca, 
jednolita) 

 analiza form strzyżenia w projekcji 90st. oraz w 
naturalnym spadku 

 1 głowa + 4 modele przestrzenne pasm (po 
jednym na każdą formę strzyżenia) 

 
2. Zestaw multimedialny o tematyce: strzyżenie 
odpowiednie do indywidualnych cech twarzy, chłodne 
odcienie włosów - książka instruktażowa z płytą DVD 
(filmy instruktażowe) 
 
3.Zestaw multimedialny o tematyce: projektowanie 
fryzury - wybór techniki strzyżenia, koloryzacji i stylizacji 
dopasowanej indywidualnie - książka szkoleniowa ze 
zdjęciami technicznymi, katalogiem fryzur, płyta DVD 
(filmy instruktażowe) 
 
4.Zestaw multimedialny o tematyce: stylizacja długich 
włosów - książka szkoleniowa ze zdjęciami 
technicznymi, katalogiem fryzur, płyta DVD (filmy 
instruktażowe) 
 

zestaw 2 
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2 magnetyczne modele 
główek do wykonania 
rysunku strzyżenia i 
modelowania: damskie 

Magnetyczne modele główek do wykonania rysunków 
technicznych - model damski 
- zaznaczone sekcje, separacje, dystrybucja, projekcja 
strzyżenia. 
- rozmiary modeli główek odpowiadający proporcjom 
ludzkiej głowy 
- magnetyczne podkładki i metalowa powierzchnia 
modeli (odpowiednie do kolorowych pisaków do tablic 
magnetycznych) 
- do wielokrotnego użytku. 
- 5 sztuk w zestawie 

zestaw 1 

3 magnetyczne modele 
główek do wykonania 
rysunku strzyżenia i 
modelowania: męskie 

Magnetyczne modele główek do wykonania rysunków 
technicznych - model męski 
- zaznaczone sekcje, separacje, dystrybucja, projekcja 
strzyżenia. 
- rozmiary modeli główek odpowiadający proporcjom 
ludzkiej głowy 
- magnetyczne podkładki i metalowa powierzchnia 
modeli (odpowiednie do kolorowych pisaków do tablic 
magnetycznych) 
- do wielokrotnego użytku. 
- 5 sztuk w zestawie 

zestaw 1 

4 doposażenie pracowni 
zawodowej w literaturę 
fachową: Nowoczesna 
stylizacja - kolor, forma, 
styl 

pozycja książkowa opisująca zagadnienia m.in.: 
• stylizacja, styl  
• kolor we fryzjerstwie  
• symetria, asymetria, harmonia, kontrast, proporcje, 
światłocień, itp.  
• zasady doboru fryzur (m.in. twarze, profile, 
korygowanie, kolory, formy) 
• style i zasady stylizacji fryzur (typy fryzur, planowanie, 
środki, dodatki, koki, zarost, zagęszczanie) 

szt. 10  

 
 
 
W zakresie zadania nr 4 (akcesoria fryzjerskie): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w akcesoria fryzjerskie, które zostały szczegółowo opisane 
w Specyfikacji Zadania 4. 
2. Sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.  
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki zawodu na kierunku technik usług fryzjerskich w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry 
oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.  
5. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na 
sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do sprzętów.  
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6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2D do 
Zapytania Ofertowego. 
 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 4 (AKCESORIA FRYZJERSKIE) 
 

lp. nazwa specyfikacja - wymagania minimalne jednostka liczba 

1 spray do dezynfekcji do dezynfekcji powierzchni i narzędzi ,pełne 
spektrum biobójcze, pojemność min. 1 litr 

szt.  12  

2 nożyce klasyczne profil: classic, materiał: stal nierdzewna szt. 24  

3 degażówki dwustronne ostrze ze stali nierdzewnej 
min. 28 ząbków degażujących 

szt. 12  

4 degażówki jednostronne ostrze ze stali nierdzewnej 
min. 28 ząbków degażujących 

szt. 12  

5 brzytwa wymienne żyletki 
obudowa z nierdzewnej stali 
obudowa chroniąca przed zacięciem 

szt. 6 

6 tempera odlew stalowy 
obudowa chroniąca skórę przed zacięciem 
stal  nierdzewna 

szt. 6 

7 nóż chiński ergonomiczny kształt 
w komplecie wraz z żyletką 

szt. 6 

8 zestaw grzebieni (9 
różnych sztuk w zestawie) 

różne rodzaje, min. 9 różnych grzebieni w zestawie 
(m.in.: do rozczesywania, do strzyżenia, szpikulec, 
do tapirowania, do fal, do baleyażu/koloryzacji) 
odporne na ciepło z suszarki, bakterie, chemikalia 

zestaw 12  

9 zestaw szczotek (min. 5 
różnych w zestawie) 

min. 5 różnych rodzajów szczotek w zestawie 
(okrągła, półokrągła i płaska, szkieletowa, kokówka) 

zestaw 8  

10 przybory do farbowania i 
strzyżenia 

Zestaw zawierający:  
− miseczki plastikowe do rozrabiania farby (3 różne) 
− pędzelki do nakładania farby i środ ków 
rozjaśniających 3 szt. 
− czepek (wielokr. użytku) do pasemek  2 szt. 
- szydełko do pasemek 2 szt. 

zestaw  20 
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- rękawice jednorazowe (2 op. 100 szt.)  
- peleryny jednorazowe (2 op. 50 szt.) 
- ręczniki jednorazowe (2 op. 100 szt.)  
- folia aluminiowa fryzjerska do pasemek (1 rolka, 
długość min. 200 m, szerokość min. 10 cm) 

11 waga elektroniczna Waga fryzjerska z wyświetlaczem wagi oraz  z 
funkcją tarowania 

szt. 5 

12 przybory i akcesoria do 
ondulowania chemicznego 

Zestaw zawierający minimum: 
- wałki do ondulacji trwałej (10 op. po 10 szt.),   
- płyn do ondulacji trwałej 

zestaw 12  

13 bielizna fryzjerska: 
zabiegowa 

Zestaw zawierający: 
- fartuch jednorazowy do farbowania dla fryzjera (1 
op. 50 szt.) rozmiar uniwersalny 
- jednorazowa pelerynka dla klienta (1 op. 100 szt.) 
rozmiar uniwersalny 
- rękawiczki jednorazowe nitrylowe (op. 100 szt.) 
rozmiar M 

zestaw 12  

14 bielizna fryzjerska:   
ochronna 

fartuszki fryzjerskie dla fryzjera plamoodporne, 
wielokrotnego użytku, rozmiar uniwersalny 

szt. 12  

 
 
W zakresie zadania nr 5 (sprzęt dydaktyczny „główki treningowe”): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w sprzęt fryzjerski, który został szczegółowo opisana w Specyfikacji 
Zadania 5. 
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania 
określone przez normy europejskie.   
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.  
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki zawodu na kierunku technik usług fryzjerskich w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry 
oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.  
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni 
oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do sprzętów.  
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2E do 
Zapytania Ofertowego. 

 
SPECYFIKACJA – ZADANIE 5 (sprzęt dydaktyczny: główki treningowe) 

 

lp. nazwa specyfikacja - wymagania minimalne jednostka liczba 
1 główka treningowa pełnowymiarowa 

włosy ludzkie min. 80%,  
długość włosów min. 30 cm  
gęstość włosów min. 180 włosów na 1 cm2 

do zastosowania na egzamin zawodowy, trening 
technik strzyżenia, koloryzacji i stylizacji włosów  
z uchwytem do stałego mocowania 

szt.  2 

2 statyw do główki 
treningowej 

stalowy trzpień 
obrotowy uchwyt 
regulacja wysokości od 80 cm do 160 cm 
trzystopniowe wysuwane nogi 
uniwersalne mocowanie nadające się do wszystkich 
dostępnych na rynku polskim 

szt. 2 

 
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 
3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5). 
 
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie 
przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 
materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, 
celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, 
zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane 
przykładowo. 
 
3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, którego oferta 
uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji zaoferowanych sprzętów. 
 
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu RPDS.10.04.01-02-
0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
 
5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 
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Numer CPV Opis 

39712200-8 Urządzenia fryzjerskie 

39712210-1 suszarki do włosów 

33711600-3 artykuły i preparaty do włosów 

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 

18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 

39330000-4 Urządzenia dezynfekujące 

33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 

39300000-5 Różny sprzęt 

 
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych. 
 
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 
05.06.2018 r. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
objętej niniejszym postępowaniem. 
 
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
6.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 w standardzie 
minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji. 
 
6.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 
(załącznik nr 3) 
 
6.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków sprzętowych, patentów lub pochodzenie 
to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane 
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parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować 
przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu 
spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej 
specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego. 
 
 
7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) pozostawanie 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 (załącznik nr 1) 
 
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a 
niezgodność ma charakter istotny 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 
Zamawiającego 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje 
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 

 
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 
 
 
8. RAŻĄCO NISKA CENA 
 
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od sprzętów i usług) lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
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8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy 
oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę 
do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
10.1. Oferty należy   składać do dnia 15.05.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
10.2. Miejsce składania ofert:  

a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do  godz. 14:00 
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja 

Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do 
godz.14:00 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59 
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania. 
 
 
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 
11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 
 
Zadanie nr 1: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
Zadanie nr 2: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
Zadanie nr 3: 
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Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
 
Zadanie nr 4: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
Zadanie nr 5: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
 
 
11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 
Zadanie nr 1: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 



 
Projekt „Głogowska Akademia Zawodowców” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w 

partnerstwie z Powiatem Głogowskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

 
    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Biuro projektu:  
                 ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław  

tel. 71 72 42 298 
www.firs.org.pl 

16 

Zadanie nr 2: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 
Zadanie nr 3: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 
Zadanie nr 4: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 
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2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 
Zadanie nr 5: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 
 
 
11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
12.1. Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r.: 

d) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do  godz. 14:00 
e) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja 

Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do 
godz.14;00 

f) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl  do godz.23:59 
 
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 
12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą 
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 
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12.4 Złożona oferta winna zawierać: 
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące 
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 
 
2. W zakresie: 
 
Zadania 1 
a)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego; 
 
 i/ lub 
 
 Zadania 2 
b)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego; 
c) oświadczenie o dostępności usługi serwisowej na terenie Polski 
d) karta produktu w języku polskim 
 
i/ lub 
 
 Zadania 3 
e)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego; 
 
i/ lub 
 
 Zadania 4 
f)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 D do Zapytania Ofertowego; 
 
i/ lub 
 
 Zadania 5 
g)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 E do Zapytania Ofertowego; 
 
 
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania 
Ofertowego) 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową 
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm. 
 
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  
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W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do 
umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych 
b. zabezpieczenia i kar umownych,  
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w 
umowie). 
 
15. INFORMACJE DODATKOWE 
 
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
 
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 
 
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 
i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 
 
15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania 
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 
 
 15.6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent 
nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności. 
 
15.7.  Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

 
15.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
 
15.9 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 11.05.2018 roku 
osobiście, mailowo na adres i.boguszynska@firs.org.pl, telefonicznie 071 72 42 298; 795 076 469 
 
15.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 
 

........................................................................... 
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 

mailto:i.boguszyńska@firs.org.pl
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- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1 

- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2 

- Załącznik 2C_Formularz ofertowy -Zadanie 3 

- Załącznik 2D_Formularz ofertowy -Zadanie 4 

- Załącznik 2E_Formularz ofertowy -Zadanie 5 

- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 


