Gorzów Wlkp. 21.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 08/8.4.2/2021, prowadzone w ramach rozeznania rynku
dotyczy zakupu urządzeń fryzjerskich
Kod CPV 39712200 - 8 – urządzenia fryzjerskie
(niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku
ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.)
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 sprzętu i 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 zajęć dydaktycznych mających na celu
podniesienie umiejętności oraz uzyskanie 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. Środki oraz materiały
dydaktyczne zakupione zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
Zakup obejmuje następujące, nowe urządzenia:
a) Urządzenie do kręcenia włosów – automatyczne (kula) – 1 sztuka
Opis produktu:
i.

bezszczotkowy silnik,
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ii.

3 stopniowa regulacja temperatury (ok 190-210-230 stopni C),

iii.

3 ustawienia czasu kręcenia loków ( ok 8-10-12 sekund),

iv.

3 ustawienia kierunku skrętu loków,

v.

Technologia ceramiczna,

vi.

Tryb uśpienia po 20 min. bezczynności,

vii.

Przewód zasilający ok 3 m,

viii.

Ergonomiczny kształt.

b) Szczotki do modelowania:


16 mm – 6 sztuk



25 mm – 6 sztuk



33 mm – 6 sztuk



43 mm – 10 sztuk



53 mm – 9 sztuk



63 mm – 6 sztuk

Opis produktu:
i.

Ceramiczny korpus,

ii.

Duże otwory,

iii.

Falisty kształt kolców o odporności na temp. 290 stopni C,

iv.

Ochrona antybakteryjna (technologia Nano Thermik),

v.

Okrągły korpus,

vi.

Nieprzywierająca powierzchnia,

vii.

Korpus przymocowany do uchwytu zapewnia wykonanie bez szarpania stylizacji,

viii.

Wyjmowany szpikulec w uchwycie,

ix.

Uchwyt antypoślizgowy.

c) Szczotka dwustronna do modelowania – 10 sztuk
Opis produktu:
i.

Dwustronna,

ii.

Dwa rodzaje kolców,

iii.

Ceramiczny korpus,

iv.

Ergonomiczny, gumowy uchwyt,

v.

Lekka.
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d) Wypełniacz do koka:


Krótki – 10 sztuk



Okrągły – 10 sztuk

Opis produktu:
i.

Kolor czarny,

e) Rozpylacz do wody – 300 ml – 10 sztuk
Opis produktu:
i.

Pojemność 300 ml,

ii. Wykonany z polipropylenu,
iii. Matowy.
f) Zestaw do farbowania – 10 kompletów
Opis produktu:
i.

Miseczka + pędzel,

ii. Z wysokiej jakości tworzywa,
iii. Antypoślizgowy spód miseczki,
iv. Średnica miseczki ok 16 cm,
v. Szerokość pędzla ok 5 – 6 cm,
vi. Delikatne i wytrzymałe włókno,
vii. Ergonomiczny uchwyt.
g) Folia do koloryzacji – 5 opakowań
Opis produktu:
i.

Aluminiowa gładka i ryflowana,

ii. Szerokość ok 12 mm,
iii. Grubość ok 14 mikrometrów,
iv. Waga ok 1 kg = ok 210 m
v. Antypoślizgowa,
vi. Duża plastyczność,
vii. Lekka.
h) Statywy do główek – 10 sztuk
Opis produktu:
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i.

Regulowany z kółkiem nastawnym,

ii.

1 przedłużka,

iii.

Plastik nietłukący wysoko gatunkowy,

iv. Przykręcany do blatu,
v.

Metalowa śruba.

i) Wałki do włosów:


Wałki do trwałej: 11 mm – 60 sztuk



Wałki do trwałej: 16 mm – 60 sztuk



Wałki do układania: 26 mm – 30 sztuk



Wałki do układania: 38 mm – 60 sztuk



Wałki do układania: 44 mm – 60 sztuk

Opis produktu:
i. Unikalna faktura, zapewniająca nie ześlizgiwanie się po włosach,
ii. Odporność na odkształcenia i odbarwienia.
j) Szpilki do wałków – 10 sztuk
Opis produktu:
i. Długość ok 90 mm,
ii. Zakończone kuleczką,
iii. Wykonane z wysoko gatunkowego elastycznego plastiku.
k) Klipsy:


do układania fryzur – 100 sztuk



klipsy sekcyjne – 60 sztuk

Opis produktu:
i. Wysoka jakość tworzywa sztucznego,
ii. Odporność na uszkodzenia – duża,
iii. Odporna na zarysowania.
l) Suszarka do włosów – 10 sztuk
Opis produktu:
i. Silnik wyprodukowany z wykorzystaniem technologii EDM,
ii. Moc ok 2200 W,
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iii. Waga ok 396 g,
iv. Długa żywotność do 10 000 godz.
v. Prędkość powietrza 208 km/godz.
vi. Przepływ powietrza 91 m3/godz.
vii. Centralny generator jonów,
viii.12 ustawien temperatury i prędkości,
ix. Zimny strzał,
x. Funkcja turbo,
xi. 3 dysze koncentratora,
xii. Dyfuzor,
xiii.Tłumik,
xiv.

Wyjmowany tylny filtr,

xv. Nieplączący się kabel o długości ok 3m.
m) Prostownica – 10 sztuk
Opis produktu:
i. Tytanowe płytki grzejne z powłoką utrwalającą i idealnie gładką Friction – Free Gold lub
podobną,
ii. Szerokość płytek ok 32 mm,
iii. Czytelny wyświetlacz LCD,
iv. Regulacja temperatury od ok 100-230 stopni C,
v. Szybkie nagrzewanie płytek – PULSE TECHNOLOGY,
vi. Automatyczne wyłączenie po ok 120 min,
vii. Mata odporna na wysokie temperatury w komplecie,
viii.Kabel zasilający 3 m,
ix. Równomierne rozprowadzanie ciepła po płytkach eliminując napięcia dłoni i nadgarstka,
x. Generator jonów ujemnych,
xi. Eliminuje zjawisko elektryzowania włosów.
n) maszynka – 4 sztuka
Opis produktu:
i. noże ze stali nierdzewnej ok 46 mm,
ii. cięcie dzięki technologii szlifowania,
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iii. system szybkiej wymiany noża ze zintegrowaną 5-cio stopniową regulacją długości cięcia
od ok 0,7 mm do 3 mm,
iv. silnik sterowany wiórami,
v. jednoczęściowa obudowa,
vi. ostrza pokryte węglem,
vii. kontrola LED stanu akumulatora,
viii.

czas pracy ok 160 min, ładowanie szybkie ok 45 min,

ix. w komplecie 6 nasadek 3,6,9,12,18,25, ładowarka, zasilacz, szczotka do czyszczenia,
oliwka,
x. 3 poziomy prędkości,
xi. Wymiary ok 180 x 47 x 42,
xii. Nóż wymienny,
xiii.

Możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej,

xiv.

Bardzo cicha,

xv. Ultra lekka waga ok 265 g,
xvi.

Wielopoziomowy wskaźnik baterii oraz elektryczny wskaźnik oleju, podstawa

ładująca.
o) Trymer do konturowania – 4 sztuki
Opis produktu:
i. Szybkie ładowanie ok 45 min.
ii. Możliwość pracy bezprzewodowej i przewodowej ok 75 cm,
iii. Cicha i ultra lekka ok 120 g,
iv. Akumulator litowo-jonowy,
v. Ostrze ze stali nierdzewnej, diamentowe,
vi. Bezszwowa obudowa,
vii.

1 nasadka grzebienia o zmianie długości ok 3-6 mm,

viii.

Podstawa ładująca,

ix. Ergonomiczny akumulator wtykowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i fabrycznie nowego sprzętu.
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IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał w zakresie
realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia – weryfikacja na podstawie podpisanego
przez Wykonawcę formularza oferty, który będzie potwierdzał spełnienie powyższego warunku.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim.
2. Cena ofertowa brutto przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji.
3. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by
uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację
tożsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
5. Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Na ofertę składa się:
a) Załącznik nr 1– Formularz ofertowy.
Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem oferty.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta z dopiskiem ”Zawodowcy w Gorzowie 2.0 – zakup urządzeń fryzjerskich” powinna być
przesłana za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp. lub
b) lub poczty elektronicznej na adres wzdzbwe@zdz.gorzow.pl
do dnia 23.09.2021 r. godz. 15.00
2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą
rozpatrywane.
VIII. Obowiązek informacyjny
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95.

2. Dane osobowe Wykonawcy i jego pracowników będą przetwarzane w celu rozeznania rynku,
zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem
(RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). związanym z prowadzonym rozeznaniem rynku.
3.Dane osobowe Wykonawcy i jego pracowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia postępowania oraz związanych z nim czynności, zawarcia umowy/zlecenia, a
także dochodzenia roszczeń związanych z umową/zleceniem, a nadto w okresie czasu
postępowania kontrolnego przewidzianego w odrębnych przepisach.
4.Ponadto, dane osobowe Wykonawcy i jego pracowników mogą zostać udostępnione kancelariom
prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z
którymi współpracuje Administrator.
5. Wykonawcy i jego pracownicy posiadają prawo dostępu do:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

*

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

6.Nie przysługuje :
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych w wymaganym zakresie jest warunkiem
uczestnictwa w postępowaniu . Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem
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IX. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania procedury rozeznania rynku bez podania
przyczyny.
2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz o
nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.zdz.gorzow.pl..
Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do
momentu upublicznienia modyfikacji.
3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku
ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
4. Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Domin, ul. Sikorskiego 95, tel. 95 720 73 25 wew. 126 lub
510 134 411 lub e-mail: wzdzbw@zdz.gorzow.pl
.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy:

Zapytania ofertowego nr 08/8.4.2/2021 z dnia 21.09.2021 r.

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
REGON
Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych
oraz numer telefonu
E-mail
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na zakupie 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 Wlkp., 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
oferuję wykonanie usługi w cenie:
Lp.

1

2

Nazwa urządzenia:

A
Urządzenie do kręcenia
włosów – automatyczne
(kula)
Szczotka do modelowania:
16 mm
Szczotka do modelowania:
25 mm
Szczotka do modelowania:
33 mm
Szczotka do modelowania:
43 mm
Szczotka do modelowania:

Ilość:

B

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

1
6
6
6
10
9

10

3
4

53 mm
Szczotka do modelowania:
63 mm
Szczotka dwustronna do
modelowania
Wypełniacz do koka:
Krótki
Wypełniacz do koka:
Okrągły

6
10
10
10

5

Rozpylacz do wody

10

6

Zestaw do farbowania

10

7

Folia do koloryzacji

5

8

Statywy do główek

10

9

Wałki do włosów:
Wałki do trwałej 11mm
Wałki do włosów:
Wałki do trwałej 16 mm
Wałki do włosów:
Do układania 26 mm
Wałki do włosów:
Do układania 38 mm
Wałki do włosów:
Do układania 44 mm
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60
60
30
60
60

Szpilki

10

Klipsy do układania fryzur

100

Klipsy sekcyjne

60

12

Suszarka do włosów

10

13

Prostownica

10

14

Maszynka

4

15

Trymer do konturowania

4
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Przystępując do udziału w postępowaniu o wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi z zakresu
określonego w przedmiocie zamówienia oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w
szczególności:
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.
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3. Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonam gwarantując wykonanie przedmiotu umowy z
należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmuję
odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych usług, przewidzianą w przepisach prawa
cywilnego i prawa karnego.
4. Oświadczam, że jestem związana/związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia składania
ofert.
5. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i
ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji
zamówienia.
9. Oświadczam, że nie zaistniała żadna z przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759)
uzasadniająca wykluczenie nas/mnie* jako wykonawcy.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, jego ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mam
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

miejscowość, data

……..……………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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