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Warszawa, 29 maja 2017 r. 
 

RPMA.10.03.04-14-6530/16 

 
Zapytanie ofertowe nr RPMA 2_2/2017 

 
(zamówienie na zakup sprzętu dydaktycznego – z obszaru kosmetologii dla potrzeb realizacji 

kurów kosmetologii, podologii, trychologii) w ramach projektu Praktyczne kompetencje 
szansą rozwoju zawodowego  

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa 
NIP: 529-16-78-903,  

        REGON: 015592523 
  
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
 
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu dydaktycznego – z obszaru kosmetologii dla potrzeb 

realizacji kurów z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii w ramach projektu Praktyczne 

kompetencje szansą rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
2.1. Termin: dostarczenie sprzętu do 10 czerwca 2017 
2.2. Miejsce:  Warszawa – siedziba organizatora – 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 

18. 
 
2.3. Wymagania dotyczące sprzętu: 
 
I. KURSY KOSMETOLOGICZNE 
 
1) WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE MEDYCZNE DO BADANIA/DIAGNOZY SKÓRY 
- możliwość pomiaru kondycji skóry przed i po wykonywanych zabiegach kosmetologicznych 
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- możliwość pomiaru poziomu uwodnienia skóry [urządzenie/ sonda podłączana do aparatu głównego] 
- możliwość pomiaru poziomu sebum skóry, włosów i skóry głowy [urządzenie/ sonda podłączana do 
aparatu głównego] 
- realizacja pomiarów w sposób odtwarzalny i dokładny 
- możliwość podłączenia większej ilość sond [na stałe lub wymiennie] – możliwość dowolnej konfiguracji 

urządzenia 
- automatyczna kalibracja podłączanych sond 
- pełne oprogramowanie do wykonywania zalecanych pomiarów umożliwiające: zapis, przetwarzanie i 

archiwizację danych 
- co najmniej 1 sonda wbudowana 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
 
2) LIPOLIZA ULTRADŹWIĘKOWA 
 
- możliwość wykonania zabiegu kawitacji ultradźwiękowej 
- możliwość regulacji częstotliwości ultradźwięków 
- częstotliwość ultradźwięków nie wyższa niż 40KHz 
- zasilanie 220V 
- instrukcja w języku polskim 
 
3) ELEKTROKOALULACJA: ELEKTROLIZA + TERMOLIZA 
 
- możliwość wykonania zabiegu usunięcia zbędnego owłosienia, narośli skórnych oraz zamykania 

naczynek za pomocą impulsu elektrycznego 
- funkcje elektrokoagulatora: elektroliza, termoliza, blend 
- możliwość regulacji mocy i czasu pracy urządzenia 
- zmienna częstotliwość pracy  
- zasilanie 220V 
- instrukcja w języku polskim 
  
4) DRENAŻ LIMFATYCZNY 
 
- możliwość wykonania zabiegów mających wpływ na redukcję cellulitu, modelowanie sylwetki i poprawę 

systemu limfatycznego 
- wyświetlacz LCD  
- możliwość regulacji zakresu i częstotliwości ssania 
- zasilanie 220V 
- instrukcja w języku polskim 
 
5) OKSYBRAZJA 
 
- możliwość wykonania zabiegu mikrodermabrazji wodno – tlenowej [peelingu mechanicznego] 
- wydajność urządzenia, co najmniej 8h 
- zasilanie 220V 
- instrukcja w języku polskim 
 
6) ŻELAZKO ANTYCELLULITOWE 
 
- możliwość wykonania zabiegów mających wpływ na redukcję cellulitu, modelowanie sylwetki  
- połącznie funkcji: lipodermologii, elektrostymulacji i chromoterapii 
- zasilanie 220V 
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- instrukcja w języku polskim 
 
7) DEPILATOR IPL 
 
- regulacja intensywności światła 
- zasilanie akumulatorowe 
- co najmniej 5 poziomów regulacji światła 
- dodatkowe nasadki do depilacji okolic: oczu, bikini oraz twarzy 
- zastosowanie w urządzeniu wewnętrznego filtra optycznego 
- żywotność urządzenia co najmniej 60 minut 
 
 
II. KURSY PODOLOGII, TRYCHOLOGII 

 
8) AUTOKLAW 

 
- urządzenie automatyczne 
- klasa urządzenia - co najmniej B 
- autoklaw parowo - ciśnieniowy 
- pojemność nie mniej niż 10l 
- czujnik temperatury i ciśnienia w komorze 
- funkcja wytwarzania próżni frakcyjnej 
- wyświetlacz LED umożliwiający monitoring czasu pozostałego do końca bieżącej sterylizacji 
- wbudowana drukarka termiczna 
- możliwość indywidualnego programowania czasu trwania sterylizacji 
- dodatkowe wyposażenie: co najmniej 3 tace, uchwyt do tacki 
- instrukcja w języku polskim 

 
9) MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 
 
- pojemność nie mniej niż 1l 
- możliwość regulacji mocy 
- funkcja podgrzewania 
- czas pracy do 60 minut, bądź praca ciągła 
- wymiary [podane zostały dolne wartości]: 20 cm [długość] na 10 cm [szerokość] 
- wyposażenie dodatkowe: koszyk stalowy na czyszczone przedmioty 
 
10) APARAT DO BADANIA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW 
 
- aparaty mogący pracować samodzielnie bez komputera 
- możliwość diagnostyki: utraty włosów, skóra głowy, keratynizacji, unaczynienia, grubości i ujścia 
mieszków 
- łączność aparat-komputer przez WiFi 
- przechwytywanie obrazu 
- instrukcja w języku polskim 
 
11) FREZARKA 
 
- urządzenie do pedicure z wbudowanym pochłaniaczem pyłu 
- funkcje: pielęgnacja paznokci, usuwanie zrogowaciałego naskórka oraz odcisków na stopach 
- możliwość regulacji prędkości 
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- możliwość regulacji zasysanego powietrza 
- pojemność worka, co najmniej 300 cm3 
- moc, co najmniej 350W 
- min. liczba obrotów na minutę 5000 
- instrukcja w języku polskim 
 
inne wymagania: sprzęt fabrycznie nowy, bez wad i obciążeń, zapewnienie transportu [dostawa], 
wniesienie, ustawienie parametrów, demonstracja sprzętu przed pierwszym użyciem/szkolenie 
 
 
3.  Kwota kwalifikowana zakupu– cena jednostkowa brutto [z VAT] sprzętu. 
4.  W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały drogą e-mailową. 
5.  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jednak zastrzega, że promowane 

będą oferty, w których oferent wykaże możliwość dostarczenia co najmniej 50% sprzętu 
wymienionego w ofercie. 

6.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów realizacji 
9.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją 

usługi. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie ponosi 
oferent przy sprzedaży i stanowić cenę jednostkową. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  
- specyfikację techniczną  wraz ze zdjęciami oferowanego sprzętu  
- certyfikację sprzętu 
co stanowi  załącznik nr 2 do ofert. 

 
IV. OCENA OFEERTY 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Cena 80%  
 
Ad 1.  
 
Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert      
       Cena brutto badanej ofert 
 
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją usługi.  
 
2. Udogodnienia 10 %– dodatkowe/niezbędne wyposażenie do użytkowania sprzętu 
Przez udogodnienie rozumie się np. wyposażenie, które oferent zaoferuje zamawiającemu do sprzętu, a 
które to nie znajdują się w zestawie np. 

a) Żel usg do urządzeń kosmetycznych, które tego wymagają 
b) Narzędzia da autoklawu: tacki, uchwyty 
c) Worki do odkurzacza frezerki [co najmniej 2 sztuki] 
d) Frezy diamentowe do frezarki [co najmniej 3 sztuki różnego rodzaju] 
e) Płyn do myjki ultradźwiękowej 

 
Wskazane przykłady nie są katalogiem zamkniętym. 
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Ocena udogodnień: 
 

• 3 pkt – [3%] – 1 udogodnienie np. żel do usg. 

• 5 pkt – [5%] – 2 udogodnienia różnego przeznaczenia/rodzaju np. żel do usg oraz narzędzia do 
autoklawu 

• 10 pkt – [10%] – co najmniej 3 udogodnienia lub przedłużenie gwarancji sprzętu o co najmniej 
rok poza gwarancją producenta 

 
3. Punkty premiujące – 10% za co najmniej 50% dostępności sprzętu u jednego oferenta tj. co najmniej 

5 pozycji. 
 
Ocena premiująca punkty: 
 
5-7 pozycji – 5 pkt. 
8-10 pozycji – 10 pkt.  
 
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą. 
 
 
V. 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.  
- Spełnia 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  
 
VI. OPIS SPOSBU 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, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
Do oferty powinien zostać założony aktualny odpis z KRS. 
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: 
poczty elektronicznej na adres: biuro.rpowm@wsiiz.pl – [skan z podpisem], poczty, kuriera lub 
też dostarczona osobiście do Biura Projektu, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 
Warszawa do dnia:  7 czerwca 2017 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
Zapytanie ofertowe nr RPMA 2_2/2017 - Praktyczne kompetencje szansą rozwoju 
zawodowego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 8 czerwca 2017 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: http://rpowm.wsiiz.pl/ i w bazie 
konkurencyjności. 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie  punktów uzyskanych ww. 
kryteriów oceny w dniu 8 czerwca 2017 r. 
Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej  oraz powiadomi oferentów w 
dniu 8 czerwca 2017 do godz. 18:00.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 
właściwej instytucji publicznej. 

 
X KONTAKT: 
 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Okulanis pod nr telefonu 22 646 20 29 oraz adresem 
email: biuro.rpowm@wsiiz.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro.rpowm@wsiiz.pl
http://rpowm.wsiiz.pl/
mailto:biuro.rpowm@wsiiz.pl
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ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr RPMA 2_2/2017 
 

…………………….., ………………….2017 r. 
(miejscowość i data) 

 
(Dane Wykonawcy) 
 

OFERTA 
Do: 
 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa 
NIP: 529-16-78-903,  
 REGON: 015592523 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na zakup sprzętu dydaktycznego – z 

obszaru kosmetologii dla potrzeb realizacji kurów kosmetologii, podologii, trychologii w ramach 

projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wymaganiami określonymi w 

zapytaniu ofertowym, oświadczamy iż, jesteśmy gotowi dokonać realizacji zamówienia na podstawie 

poniższego zestawienia [dodatkowo do uzupełnienia załącznik exel] 

 

LP. Nazwa urządzenia Nazwa 
producenta 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

w 
tym 
VAT 

Udogodnienia - 
wyposażenie 

KURSY KOSMETOLOGICZNE  

1. Wielofunkcyjne urządzenie medyczne  do 
badania/diagnozy skóry 

  
 
 

     

2. Lipoliza ultradźwiękowa         

3. Elektrokoagulacja: Elektroliza + Termoliza         

4. Drenaż limfatyczny        

5. Oksybrazja        

6. Żelazko antycellulitowe        

7. Depliator IPL     

KURSY PODOLOGII, TRYCHOLOGII  

8. Autoklaw        

9. Myjka ultradźwiękowa        

10. Aparat do badania skóry głowy i włosów        

11. Frezarka        
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1. Oświadczam, że Oferent posiada odpowiednie zaplecze techniczne i doświadczenie do 
wykonania zamówienia. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne 

informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

…………………………………………….. 
Czytelny podpis  osoby upoważnionej  

               do reprezentowania Wykonawcy 
 

ZAŁĄCZNIKI do oferty: 
1) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
2) Specyfikacja sprzętu, certyfikacja 
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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 Inżynierii i Zdrowia w Warszawa 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  osoby upoważnionej  

               do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


