Gdańsk, 18.10.2019 r.
POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00
Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/POWR/REG
dotyczące dostarczenia materiałów eksploatacyjnych
i zużywalnych materiałów kosmetologicznych na zajęcia projektowe
Kod CPV 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji
ciała
I. ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
NIP: 586-20-14-267,
REGON: 191841493
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych
materiałów kosmetologicznych, na potrzeby zajęć praktycznych z kosmetologii w
Akademickim Centrum Zdrowia, realizowanego w ramach projektu Praktycznie dla zdrowia –
rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej
Szkole Zdrowia w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostarczenie zestawu materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych
materiałów kosmetologicznych na potrzeby przeprowadzenia zajęć praktycznych z
kosmetologii w Akademickim Centrum Zdrowia,
a) dostarczenie materiałów nastąpi do 05.11.2019r
2.1. Termin: pierwszy termin dostarczenia materiałów: do 05.11.2019 r.
2.2. Miejsce dostarczenia materiałów: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku 80-335 Gdańsk,
ul. Pelplińska 7.
2.3. Wymagania dotyczące materiałów dla I edycji zajęć praktycznych:
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5 Patyczki drewniane do henny
6 Płatki pod oczy do henny
7 Kieliszki do henny
Masaż
8 Oliwka do masażu
9 Krem do masażu
Zabiegi z kwasami
10 Mleczko łagodzące
11 Tonik do twarzy łagodzący
12 25% kwas pirogronowy
13 40% kwas migdałowy
14 20% kwas glikolowy
15 45 % Kwas szikimowy
16 40 % Kwas salicylowy
17 Neutralizator do kwasów
18 Płyn odtłuszczający do zabiegów z kwasami
19 Maska po kwasach
Krem po zabiegu z kwasami z wysokim
20 filtrem
Preparaty do zabiegów
21 Aktywny koncentrat nawilżający - ampułki
Aktywny koncentrat wzmacniający na
22 naczynka - ampułki
Zestaw dotleniająco - detoksykujący 23 ampułki
Aktywny koncentrat normalizujący do cery
24 trądzikowej - ampułki
25 Ampułki z koncentratem ze śluzu ślimaka
26 Tonik nawilżający
27 Mleczko do demakijażu
28 Tonik antybakteryjny
29 Żel antybakteryjny do twarzy
30 Maska regeneracyjno- łagodząca
31 Maska rozpulchniająca
32 Maska ściągająca
33 Maska nawilżająca- ujędrniająca
34 Maska anti-aging
35 Maska algowa (3 różne rodzaje)
36 Maska ze śluzem ślimaka
37 Żel do fali RF
38 Krem po zabiegach z wysokim filtrem
Krem do twarzy ( 4 różne rodzaje, do
39 różnych typów cer)
40 Peeling ziarnisty

200 szt
20 szt
12 szt
6 x 500 ml
6 x 500 ml
800 ml
800 ml
90 ml
90 ml
90 ml
90 ml
90 ml
800 ml
800 ml
800 ml
800 ml
300 ml
300 ml
300 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
2000 ml
800 ml
800 ml
800 ml
800 ml
800 ml
1200 g
800 ml
3000 ml
300 ml
800 ml
900 ml
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41 Peeling enzymatyczny
42 Urządzenie do jonofrezy i galwanizacji
Depilacja
43 Wosk w puszce (1. firma)
44 Wosk w puszce (2. firma)
45 Wosk w rolce
46 Krem łagodzący po depilacji
47 Szpatułki drewniane do wosku
48 podegrzewacz do wosku 75W

900 ml
3 szt

49 paski do depilacji w rolce
Manicure i pedicure
50 Sól do kąpieli stóp
51 Peeling do stóp
52 Krem do stóp
53 Peeling do dłoni
54 Krem odżywczy do dłoni
55 Parafina
56 rękawiczki do parafiny
57 Preparat do zmiękczania skórek
58 lakier hybrydowy baza
59 lakier hybrydowy nawierzchniowy
60 lakier hybrydowy - 10 różnych kolorów
61 lakier żelowe - 10 różnych kolorów
62 Zmywacz do zwykłego lakieru
63 Zmywacz do lakieru hybrydowego
64 Pędzle do zdobienia paznokci
65 Cyrkonie
66 Brokat (10 różnych kolorów)
67 Naklejki
68 Kapturki do pedicure 13 mm gradacja 320
69 Kapturki do pedicure 10 mm gradacja 150
70 Kapturki do pedicure 10 mm gradacja 320
71 Kapturki do pedicure 10 mm gradacja 150
72 Kopytko metalowe
73 Pilniczki 100/180
74 Pilniczki 180-240
75 Polerka
76 Worek na miskę do pedicure
77 Lampy UV LED 48 W
78 Frezarka do manicure i pedicure
79 Dłutka do pedicure 1 mm

200 m

1200 ml
1200 ml
1000 ml
1000 ml
400 szt
3 szt

6000 g
3000 ml
3000 ml
1200 ml
2000 ml
2 kg
36 par
1180 ml
70 ml
70 ml
70 ml
70 ml
1500 ml
1500 ml
10 szt
300 szt
30 ml
5 szt
36 szt
36 szt
36 szt
36 szt
36 szt
144 szt
144 szt
144 szt
200 szt
3 szt
3 szt
6 szt
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Dłutka do pedicure 3mm
Dłutka do pedicure 5 mm
Cążki 3 mm
Penseta
Puder zasypka
Inne materiały eksploatacyjne
Czepki jednorazowe
Płatki kosmetyczne
Patyczki do uszu
Chusteczki do zabiegów z włókna
Igła do manualnego oczyszczania
zaskórników
Gaza na twarz
Płyn do dezynfekcji powierzchni
Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji
powierzchni w puszce
rękawiczki jednorazowe – nitrylowe - rozm.
M. (100 szt.)
rękawiczki jednorazowe – nitrylowe - rozm.
S. (100 szt.)
podkład kosmetyczny w rolce (60 cm
szerokości)

96 płyn do dezynfekcji rąk
Zestaw do masek z alg (miska, miarka,
97 pędzel)
98 Woda utleniona
99 Spirytus salicylowy
10
0 Wazelina
10 Wanienka do dezynfekcji moczenia narzędzi
1 (pojemność 1 l)
10
2 Pędzelki do henny

6 szt
6 szt
6 szt
6 szt
240 g
400 szt
4 kg
1000 szt
1000 szt
100 szt
200 szt
2000 ml
3 x 100 szt
200 szt
200 szt
600 m
2000 ml
6 szt
1000 ml
1000 g
1 kg
4 szt
6 szt

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w zakresie oferowanych
produktów.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dostarczanych materiałów.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z
realizacją usługi. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów,
jakie ponosi oferent przy realizacji usługi i stanowić cenę jednostkową za jeden pakiet.
III. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 100%
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Ad 1.
Liczba punktów = Najniższe wynagrodzenie brutto ze wszystkich złożonych ofert x 100
Wynagrodzenie brutto badanej oferty
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie
koszty związane z realizacją usługi.
Ocena dokonywana będzie oddzielnie dla każdej z pozycji tj. każdej grupy produktów
kosmetycznych/higienicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od oceny oferty w przypadku, w którym
jedna z pozycji nie będzie zgodna z wymaganiami pkt 2.3.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana przez Zamawiającego za
najkorzystniejszą.
IV. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
- złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z
kompletem wymaganych dokumentów.
- spełni warunki udziału w postępowaniu,
- nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy,
polegające w szczególności na
a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to
zawarte jest w treści Formularza Oferty.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Do oferty powinien zostać dołączony aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za
pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro.powr@wsz.pl – [skan z podpisem],
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Projektu, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
do dnia: 27.10.2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Praktycznie dla zdrowia – rozwój
kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole
Zdrowia w Gdańsku.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.10.2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.powr.wsz.pl oraz w bazie
konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie punktów uzyskanych na
podstawie kryterium ceny w dniu 28.10.2019 r.
Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej oraz powiadomi oferentów
w dniu 28.10.2019 r. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
VIII. KONTAKT:
Dodatkowych informacji udziela Anna Pawlak pod numerem telefonu 58 769 08 60 oraz
adresem email: biuro.powr@wsz.pl
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ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/10/2019/POWR/REG
…………………., ………………….2019 r.
(miejscowość i data)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(Dane Wykonawcy)
OFERTA
Do:
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
NIP: 586-20-14-267,
REGON: 191841493

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakup materiałów eksploatacyjnych i
zużywalnych materiałów kosmetologicznych, na potrzeby zajęć praktycznych z kosmetologii
w Akademickim Centrum Zdrowia, realizowanego w ramach projektu Praktycznie dla zdrowia
– rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w
Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczamy, że jesteśmy gotowi zrealizować
zamówienie na podstawie zestawienia, stanowiącego załącznik 2 do oferty.
,
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne
informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
……………………………………………..
Czytelny podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI do oferty:
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2) Zestawienie zamówienia
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Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie o braku powiązań

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne
powiązania między Zamawiającym – Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku, 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,
polegającymi w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

……………………………………………..
Czytelny podpis Wykonawcy
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