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Warszawa, 29 maja 2017 r. 
 

RPMA.10.03.04-14-6530/16 

 
Zapytanie ofertowe nr RPMA 4_1/2017 

 
(zamówienie na zakup zestawów materiałów higienicznych i jednorazowych dla potrzeb 
realizacji kursów z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii, wizażu realizowanych w 

ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego  
CPV: 33770000-8 artykuły higieniczne 

33711400-1 Produkty upiększające 
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 zestawów materiałów higienicznych dla potrzeb realizacji 

kurów z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii, wizażu 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 zestawów do 10 czerwca 2017 
2.2. Miejsce:  Warszawa – siedziba organizatora – 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 

18. 
 
2.3. Wymagania dotyczące zestawów: materiały przygotowane w przeliczeniu na 1 os. Oferent 

zapewnia opakowanie zestawów dla każdej osoby. 
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I. KURS KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA 
Ilość grup: 3 gr. 20 – osobowe 
 
 
Materiały higieniczne dobierane w zależności  modułu. 
 

Zestaw dla jednej grupy 20 osobowej 
 
ŁĄCZNIE dla modułów: Moduł  – kosmetologia pielęgnacyjna/Moduł  – kosmetologia lecznicza /Moduł  
- masaż/ Moduł  – metody aparaturowe/Moduł - kosmetologia upiększająca/ Moduł – wizaż/ Moduł - 
Podologia  
[Zużycia materiałów higienicznych i jednorazowych podczas zabiegu liczone na grupę 20 os.]   
 
 
4 x Spray do dezynfekcji skóry, rąk i powierzchni 250 ml  
60 x Fartuch jednorazowy flizelinowy biały/opcjonalnie zielony zawiązywany długi – [3 na os.]  
20 x Opaska biała frotte/ welur  
20 x Prześcieradło zielone frotte/ welur  
8 x Płatki kosmetyczne bezpyłowe [szt. w opakowaniu 100] 
4 x Patyczki kosmetyczne [szt. w opakowaniu 100]  
10 x Płatki kosmetyczne włókninowe [120 sztuk w opakowaniu] 
4 x Podkład flizelinowy w rolce 60cm/ 50m - biała włóknina perforacja co 40 cm [co najmniej]  
4 x Podkład celulozowy w rolce 60cm/ 80 cm  
4 x Czepek włókninowy harmonijka clip [100 szt. w opakowaniu]  
1 x Stringi z włókniny [100 szt. w opakowaniu] 
2 x Ręcznik celulozowy, stosowany przy manicure i pedicure rolka od 150-170 m  
20 x Pareo kosmetyczne jednorazowe na gumce z miękkiej i przewiewnej włókniny 70x120 cm  
20 x Ręcznik biały bawełniany do rąk o wymiarach 30X50 cm, gramatura co najmniej 450g/m2  
2 x rozm. S Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe [szt. 100 w opakowaniu] 
2 x rozm. M Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe [szt. 100 w opakowaniu]  
10 x chusty zabiegowe 30 x 40 cm [100 sztuk w opakowaniu] 
4 x Czyściwo maxi białe o długości nie krótszej niż 200 mm, 2 warstwowy, wysoka chłonność  
2 x Mokre chusteczki w opakowaniu 50 szt.  
4 x Chusteczki higieniczne w opakowaniu 100 szt.  
2 x Folia Body Wrap 160cm x 200 cm [20 szt. w opakowaniu] 
2 x Żel do USG co najmniej 500 ml 
2 x Rolka pasków do depilacji co najmniej 100 m  
2 x Klapki japonki [w opakowaniu 10 par] 
10 x Wosk z aplikatorem [100g] 
3 x Henna czarna, brązowa, grafitowa w proszku [każdy kolor po jednej sztuce] 
3 x Henna czarna, brązowa, grafitowa w tubce [każdy kolor po jednej sztuce] 
20 x Patyczki drewniane do manicure i pedicure 
2 x Woda utleniona 
5 x Gaza [1m2] 
2 x Kostki parafiny kosmetycznej 
20 x Par woreczków foliowych na dłonie po zabiegu parafinowym 
1 x Talk 
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Moduł  - wizaż  
[Zużycia materiałów higienicznych i jednorazowych podczas zabiegu liczone na grupę 20 os.]   
 
Specjalistyczny, antybakteryjny płyn do czyszczenia pędzli 200 ml  
20 x Gąbka do makijażu  
20 x Zestaw profesjonalnych pędzili do makijażu [w zestawie co najmniej 10 pędzli m.in.] 
    Pędzel wachlarzowy 
    Pędzel do podkładu 
    Pędzel do kosmetyków płynnych 
    Pędzelek do korektora 
    Pędzel do konturowania kształtu 
    Pędzelek do ust 
    Pędzel do konturowania cieni 
    Pędzel do cieni do powiek 
    Pędzel do różu 
20 x Kępki rzęs mix – 3 długości w zestawie [wraz z klejem]  
 
 
Moduł – podologia  
[Zużycia materiałów higienicznych i jednorazowych podczas zabiegu liczone na grupę 20 os.]   
 
Worki foliowe jednorazowe do pedicure 50X60 cm [szt. w opakowaniu 50] 
40 x Kapturki ścierne jednorazowe do usuwanie zmienionej chorobowo skóry na stopach, średnica 10, 
średnioziarniste 150 gradacja  
Maseczka chirurgiczna jednorazowa włókninowa na gumkę [szt. w opakowaniu 50]  
20 x Pilnik jednorazowy  
 
 

II. KURS  WIZAŻ 
Ilość grup: 3 gr. 20 – osobowe 

 
Zestaw dla jednej grupy 20 osobowej 

 
 

Pakiet zużycia materiałów higienicznych i jednorazowych przeliczany na 2 os.  
Wymagana liczba pakietów – 10 szt.  
 
2 x Specjalistyczny, antybakteryjny płyn do czyszczenia pędzli 50 ml  
4 x Fartuch jednorazowy flizelinowy biały/opcjonalnie zielony zawiązywany długi – [2 na os.] 
2 x Ręcznik biały bawełniany do rąk o wymiarach 30X50 cm, gramatura co najmniej 450g/m2  
20 x Gąbka do makijażu  
4 x Płatki kosmetyczne bezpyłowe  [szt. w opakowaniu 100] 
4 x Płatki kosmetyczne włókninowe [120 sztuk w opakowaniu] 
2 x Patyczki kosmetyczne [szt. w opakowaniu 100]  
2 x Czyściwo maxi białe o długości nie krótszej niż 200 mm, 2 warstwowy, wysoka chłonność  
4 x Mokre chusteczki w opakowaniu 50 szt.  
2 x Chusteczki higieniczne w opakowaniu 100 szt. 
2 x Opaska biała frotte/ welur 
2 x Zestaw profesjonalnych pędzili do makijażu [w zestawie co najmniej 15 -18 pędzli m.in.] 

✓ Pędzel wachlarzowy 
✓ Pędzel do podkładu 
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✓ Pędzel do kosmetyków płynnych 
✓ Pędzelek do korektora 
✓ Pędzel do konturowania kształtu 
✓ Pędzelek do podkreślenia i korygowania kształtu brwi 
✓ Pędzelek do ust 
✓ Pędzelek do konturowania ust 
✓ Pędzel do konturowania cieni 
✓ Pędzel do blendowania cieni 
✓ Pędzel do rozcierania cieni 
✓ Pędzel do cieni do powiek 
✓ Pędzel do różu 
✓ Pełny pędzel do twarzy 
✓ Grzebyk do rzęs i szczoteczka do brwi 
✓ Szczoteczka do rzęs i brwi 

4 x Kępki rzęs mix – 3 długości w zestawie [wraz z klejem] 
4 x Rzęsy w pasku – średnia długość 12mm [wraz z klejem]  
 
 

III. KURS PODOLOGIA I 
Ilość grup: 2 gr. 10 – osobowe 

 
Zestaw dla jednej grupy 10 osobowej 

 
 

Pakiet zużycia materiałów higienicznych i jednorazowych przeliczany na 2 os.  
Wymagana liczba pakietów – 5 szt.  
 
1 x Spray do dezynfekcji skóry, rąk i powierzchni 250 ml  
2 x Ręcznik biały bawełniany do rąk o wymiarach 30X50 cm, gramatura co najmniej 450g/m2  
2 x Prześcieradło zielone frotte/ welur  
4 x Kapturki ścierne jednorazowe do usuwanie zmienionej chorobowo skóry na stopach, średnica 10, 
średnioziarniste 150 gradacja [2 szt. na os]  
1 x Rękawiczki jednorazowe nitrylowe [szt. 50 w opakowaniu] rozm. S 
1 x Rękawiczki jednorazowe nitrylowe [szt. 50 w opakowaniu] rozm. M 
2 x Płatki bezpyłowe [50 szt. w opakowaniu]  
20 x Maseczka chirurgiczna jednorazowa włókninowa na gumkę [na os. 10]  
1 x Podkład flizelinowy w rolce 60cm/ 50m Biała włóknina perforacja co 40 cm [co najmniej]  
1 x Ręcznik celulozowy, stosowany przy manicure i pedicure rolka od 150-170 m  
2 x Okulary bezbarwne zabezpieczające oczy przed dostaniem się pyłu, podczas piłowania paznokci 
pilnikami lub frezarką  
20 x Worki foliowe jednorazowe do pedicure 50X60 cm [10 na os.] 
20 x Patyczki drewniane do pedicure 
1 x Pilniki jednorazowe [co najmniej 20 sztuk w opakowaniu] 
1 x Tarka jednorazowa do stóp [co najmniej 10 sztuk w opakowaniu] 
1 x Bloki polerskie jednorazowe [co najmniej 10 sztuk w opakowaniu] 
1 x Woda destylowana do Autoklaw 1l  
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IV. TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA 
 
Ilość grup: 2 gr. 20 – osobowe 
 

Zestaw dla jednej grupy 20 osobowej 
 
 
Pakiet zużycia materiałów jednorazowych i higienicznych przeliczany na 2 os.  
Wymagana liczba pakietów – 10 szt.  
 
2 x Spray do dezynfekcji skóry, rąk i powierzchni 250 ml  
2 x Ręcznik biały bawełniany do rąk o wymiarach 30X50 cm, gramatura co najmniej 450g/m2  
2 x Ręcznik flizelinowy perforowany [40 x 70 cm] – 50 szt. w opakowaniu 
8 x Fartuch jednorazowy flizelinowy biały/opcjonalnie zielony zawiązywany długi – [4 na os.]  
2 x Czyściwo maxi białe o długości nie krótszej niż 200 mm, 2 warstwowy, wysoka chłonność  
1 x Chusteczki higieniczne w opakowaniu 100 szt. 
2 x Pelerynka fryzjerska, powłoka wodoodporna 
2 x Kołnierze fryzjerskie ochronne 
1 x Pelerynki fryzjerskie foliowe jednorazowe [w opakowaniu 50 szt.]   
2 x Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe [szt. 50 w opakowaniu] – rozm. S  
2 x Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe [szt. w opakowaniu] - rozm. M 
2 x Woda destylowana do Micro Mist  
2 x Woda utleniona 
4 x Głowice 12-igłowe [2 na os.] 
2 x Jałowe gaziki [opakowanie 100 szt.] 
1 x Waciki jednorazowe włókninowe [co najmniej 100 szt.] 
 
 

V. KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA 
Ilość grup: 3 gr. 20 – osobowe 
 

Zestaw dla jednej grupy 20 osobowej 
 
 
* Kosmetyki dobierane w zależności  modułu. 
 
 
Moduł – kosmetologia lecznicza, techniki leczenia i pielęgnacji skóry, techniki masażu, laseroterapia 
[Zużycia materiałów higienicznych i jednorazowych podczas zabiegu liczone na grupę 20 os.]   
 
4 x Spray do dezynfekcji skóry, rąk i powierzchni 250 ml  
80 x Fartuch jednorazowy flizelinowy biały/opcjonalnie zielony zawiązywany długi – [4 na os.]  
20 x Opaska biała frotte/ welur  
20 x Prześcieradło zielone frotte/ welur  
8 x Płatki kosmetyczne bezpyłowe [szt. w opakowaniu 100] 
4 x Patyczki kosmetyczne [szt. w opakowaniu 100]  
10 x Płatki kosmetyczne włókninowe [120 sztuk w opakowaniu] 
4 x Podkład flizelinowy w rolce 60cm/ 50m - biała włóknina perforacja co 40 cm [co najmniej]  
4 x Podkład celulozowy w rolce 60cm/ 80 cm  
4 x Czepek włókninowy harmonijka clip [100 szt. w opakowaniu]  
2 x Stringi z włókniny [100 szt. w opakowaniu] 
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80 x Pareo kosmetyczne jednorazowe na gumce z miękkiej i przewiewnej włókniny 70x120 cm  
20 x Ręcznik biały bawełniany do rąk o wymiarach 30X50 cm, gramatura co najmniej 450g/m2  
4 x rozm. S Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe [szt. 100 w opakowaniu] 
2 x rozm. M Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe [szt. 100 w opakowaniu]  
10 x chusty zabiegowe 30 x 40 cm [100 sztuk w opakowaniu] 
8 x Czyściwo maxi białe o długości nie krótszej niż 200 mm, 2 warstwowy, wysoka chłonność  
8 x Mokre chusteczki w opakowaniu 50 szt.  
8 x Chusteczki higieniczne w opakowaniu 100 szt.  
4 x Folia Body Wrap 160cm x 200 cm [20 szt. w opakowaniu] 
4 x Żel do USG co najmniej 500 ml 
10 x Gaza [1m2] 
 
 
Moduł – kamuflaż podstawy makijażu medycznego [Zużycia materiałów higienicznych i jednorazowych 
podczas zabiegu liczone na grupę 20 os.]   
 
Specjalistyczny, antybakteryjny płyn do czyszczenia pędzli 200 ml  
40 x Gąbka do makijażu  
20 x Zestaw profesjonalnych pędzili do makijażu [w zestawie co najmniej 10 pędzli m.in.] 
    Pędzel wachlarzowy 
    Pędzel do podkładu 
    Pędzel do kosmetyków płynnych 
    Pędzelek do korektora 
    Pędzel do konturowania kształtu 
    Pędzelek do ust 
    Pędzel do konturowania cieni 
    Pędzel do cieni do powiek 
    Pędzel do różu 
20 x Kępki rzęs mix – 3 długości w zestawie [wraz z klejem]  
 
3.  W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały drogą e-mailową. 
4.  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ale tylko w obrębie kursu [np. 

oferent może złożyć ofertę dla kursu podologicznego, oraz dla kursu trychologicznego]. Nie ma 
możliwości wyboru pojedynczych pozycji w ramach kursu oraz modułów w ramach kursu 
kosmetologia praktyczna. Zamawiający zastrzega, że promowane będą oferty, w których oferent 
wykaże możliwość dostarczenia co najmniej 50% zestawów wymienionego w ofercie odpowiednio 
dla wszystkich kursów. 

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów realizacji 
7.  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. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  
- opis oferowanych materiałów  wraz z ich składem 
co stanowi  załącznik nr 2 do ofert. 

 
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Przedmiot Umowy faktycznie zamówiony i 

prawidłowo wykonany, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  
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2. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

brutto obliczone stosownie do ilości zrealizowanych zestawów w danym miesiącu. Podstawą 

obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest cena jednostkowa zestawu pomnożona przez liczbę 

zestawów przypadające na dany okres rozliczeniowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne miesięcznie, za osobodni zrealizowane w danym 

miesiącu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

VAT. 

4. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia 

Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w 

wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z 

Wykonawcą. 

 
 
V. OCENA OFERTY 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
 
1. Cena – 80% 
 
Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 X 80% 
       Cena brutto badanej ofert 
 
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją usługi.  
 
2. Punkty premiujące – 20% za zrealizowane zestawy w obrębie wszystkich kursów: 
 
Ocena premiująca punkty: 
 
Zestaw do 1 kursu  – 5 pkt. 
Zestaw  do 2 kursów – 10 pkt. 
Zestaw do 3-4 kursów – 20 pkt.   
 
Każdy kurs oceniany jest oddzielnie. 
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą. 
 
 
VI. 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,  
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- 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  
 
VII. 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. 
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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 4_1/2017 - 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. 

 
IX. 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. 
 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

mailto:biuro.rpowm@wsiiz.pl
http://rpowm.wsiiz.pl/
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1. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do 
właściwej instytucji publicznej. 

 
XI 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
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ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr RPMA 4_1/2017 
 

…………………….., ………………….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 zakup zestawów materiałów higienicznych dla potrzeb 

realizacji kurów z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii, wizażu 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: 

 ZAŁĄCZNIK EXEL do uzupełnienia. 

 
 
 
 
 

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) Opis oferowanych materiałów wraz z ich składem 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


