Gorzów Wlkp. 13.11.2018 r.
PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAKUPU URZĄDZEŃ FRYZJERSKICH
Kod CPV 39712200 - 8 – urządzenia fryzjerskie
I.

Zamawiający
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-279-43-35

II.

REGON: 211246433

KRS: 0000139635

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokonanie zakupu urządzeń fryzjerskich w ramach projektu pn.
„Zawodowcy w Gorzowie 2.0” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja,
Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów
Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Zakup urządzeń dokonywany będzie na potrzeby realizacji warsztatów z zakresu „Kreatywnych
technik koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego” mających na celu: podniesienie
umiejętności oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół nr 1
WZDZ w Gorzowie Wlkp., kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich oraz
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia po zakończeniu edukacji.
Zakup obejmuje:
a) Suszarki – 22 sztuki
i.

waga ok 385 g. każda,

ii.

gumowy przewód zasilający minimum 3 metry z uchwytem do zawieszenia,

iii.

bardzo lekka,

iv.

ergonomiczny kształt rękojeści,

v.

obudowa z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na wysokie temperatury,

vi.

wysokiej jakości silnik (oryginalny) pozwalający na ciągłą pracę przez ponad 1000 godz.,
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vii.

długa żywotność przełącznika ponad 10 tys. przełączeń,

viii.

3 ustawienia temperatury,

ix.

2 ustawienia intensywności.

b) Prostownice – 8 sztuk
Opis produktu:
i.

sterowanie temperatury za pomocą panelu dotykowego,

ii.

5 – stopniowa regulacja temperatury w zakresie 150 – 170 – 199 – 210 – 230 stopni C,

iii.

lustrzana, tytanowa płytka,

iv.

automatyczne wyłączenie po ok. 60 min.

v.

ruchome, pływające płytki,

vi.

rozmiar płytek ok. 25 x 100 mm.,

vii.

szybko nagrzewający się bezpieczny element grzejny w ok. 30 sek.,

viii.

profesjonalny, min. 3 metry, niepłaszczący się gumowy, obrotowy (360 stopni C) kabel,

ix.

chłodna końcówka do dotykania i trzymania.

c) Prostownice z funkcją promieniowania podczerwonego – 2 sztuki
Opis produktu:
i.

regulowana temperatura 130 – 230 stopni C, regulacja co 10 stopni,

ii.

ceramiczne płytki 110 x 24 mm,

iii.

technologia „dual plate” (utrzymanie temperatury między płytkami przez cały czas),

iv.

przewód gumowy obrotowy (360 stopni) o długości min. 3 m,

v.

wyświetlacz LCD,

vi.

nagrzewanie w min. 50 sek.,

vii.

automatyczny wyłącznik po ok. 72 min.,

viii.

technologia jonizacji (sztuczne wytwarzanie dużej ilości jonów ujemnych),

ix.

technologia turmalinowa,

x.

nanocząsteczkowa technologia antybakteryjna,

xi.

technologia stałego podgrzewania,

xii.

ruchome płytki,

d) Maszynki do strzyżenia – 4 sztuki
Opis produktu:
i.

bezprzewodowe,
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ii.

mała waga ok 620 gram,

iii.

wyposażone w trwały akumulator litowo – jonowy (bez efektu pamięciowego),

iv.

lekki silnik, rotacyjny, zapewniający pracę ostrzy w jednej płaszczyźnie (przód – tył),

v.

90 minut bezprzewodowej pracy,

vi.

szerokość ostrza ok 40 mm.,

vii.

chromowanie ostrza o lekko podgiętych zębach tnących o szerokim rozstawie zębów
tnących z możliwością regulacji od 1 mm do 3,5 mm.,

viii.

4 nasadki w komplecie 3,6,10,13,

ix.

120 min. do pełnego naładowania,

x.

przewód zasilający gumowy z uchwytem minimum 3 m.,

e) Konturówki do konturowania - trymer– 2 sztuki
Opis produktu:
i.

akumulator litowo – jonowy,

ii.

długość pracy minimum 75 min.,

iii.

ergonomiczny kształt,

iv.

niska waga,

v.

długość cięcia 0,4 mm.,

vi.

76 min. bezustannej pracy,

vii.

4 nakładki o głębokości 2,5,6,9 i 11 mm.

f) Główki treningowe damskie – 30 sztuk.
Opis produktu:
i.

100 % miękki, naturalny włos ludzki,

ii.

implantacja maszynowa,

iii.

długość włosa 40-50 cm,

iv. włos nadający się do ćwiczeń wszystkich technik fryzjerskich takich jak: strzyżenie,
modelowanie, farbowanie, trwała ondulacja,
v.

gęstość 230-260 włosów na 1 cm.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowego sprzętu.
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Szacunkowe koszty powinny uwzględniać pełny zakres kosztów niezbędnych przy realizacji usługi.
Niniejsza prośba nie stanowi zapytania ofertowego i służy wyłącznie w celu oszacowania wartości
usługi.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie szacunkowego kosztu ww. usługi ( załącznik nr 1 ) do dnia
20.11.2018r. do godz. 15.00, w formie elektronicznej na adres: wzdzbwe@zdz.gorzow.pl lub papierowej
na adres WZDZ w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Osoba do kontaktu:
Marta Domin tel. 510 134 411
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty
FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI USŁUGI
Odpowiadając na prośbę o oszacowanie wartości zakupu urządzeń fryzjerskich, poniżej przesyłamy szacowanie
wartości usługi:
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
REGON
Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych
oraz numer telefonu
E-mail

Lp.

Nazwa urządzenia:

Ilość:

A

B

1

Suszarki

22

2

Prostownice

8

3

Prostownice na
podczerwień

2

4

Maszynki do strzyżenia

4

5

Konturówki do
konturowania

2

6

Główki treningowe damskie

30

Kwota
jednostkowa
netto:
C

Łącznie
wartość
netto:
D= B x C

Stawka
podatku
VAT w
%:
E

Wartość
podatku
VAT w
PLN:
F=DxE

Łączna
wartość
brutto:
G=D+F

Oświadczenia:
1. Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
2. Cena wskazana w formularzu ofertowym, obejmuje urządzenia fryzjerskie, które zgodne są z opisem
produktu, wskazanym w treści zapytania ofertowego.

Miejscowość, data: ……………...............

Sporządził/a : ……………………………….
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