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Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. 

 

RPMA.10.03.04-14-6530/16 

 
Zapytanie ofertowe nr RPMA 3/2017 

 
(zamówienie na zakup zestawów kosmetyków dla potrzeb realizacji kurów kosmetologii, 

podologii, trychologii, wizażu realizowanych w 2017 r. w ramach projektu Praktyczne 

kompetencje szansą rozwoju zawodowego  
33711640-5 – zestawy kosmetyczne 

 
 

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 kosmetyków 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 22 maja 2017 
2.2. Miejsce:  Warszawa – siedziba organizatora – 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 

18. 
 
2.3. Wymagania dotyczące kosmetyków: kosmetyki gabinetowe do profesjonalnych zabiegów. W 

zestawach liczonych 
 

 

I. KURS KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA 
Ilość grup: 2 gr. 20 – osobowe 
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Kosmetyki dobierane w zależności  modułu. 

 

Zużycia kosmetyków podczas zabiegu liczone na grupę 20 os.  Wymagana liczba pakietów – 2.  

Pakiet to zestaw kosmetyków do modułów: 

 

Moduł  – kosmetologia pielęgnacyjna 
 

Płyn do demakijażu oczu w postaci przezroczystego wodnego roztworu do demakijażu oczu, bez 

tłuszczów                     250ml 

Żel oczyszczający  łagodzący, oczyszczająca i dezynfekujący skórę, formuła beztłuszczowa    500ml 

Tonik odświeżający do twarzy bez dodatku alkoholu regulujący poziom pH s      500ml 

Peeling enzymatyczny w kremie ze składnikami roślinnymi co najmniej:       250ml 

Balsam do masażu z baobabem            co najmniej 200 ml 

20xBiopodłoże z aloesem      

Krem Aloesowy                co najmniej 100ml 

20xAmpulki hialuronowe    

Puder do masażu   
Intensywnie nawilżająca maska Hialuronowa   

Krem nawilżający kwasem hialuronowym  

Oliwka do skóry suchej oraz zniszczonej ze składnikami aktywnymi olejami  m.in. olej jojoba, olej z 

awokado, witaminy  itd.                 500ml 

tonik oczyszczający                  500ml 

serum kawiorowe  - kompleks kawiorowo-oligopeptydowy               co najmniej 30ml 

Balsam do masażu z baobabem             co najmniej 200 ml 

20 x maska kawiorowa    

Peeling mikrokrystaliczny                co najmniej 200ml 

Krem nawilżający i łagodzący do skóry mieszanej             co najmniej 50ml 
 

Moduł  – kosmetologia lecznicza  
 

Żel oczyszczający  łagodzący, oczyszczająca i dezynfekujący skórę, formuła beztłuszczowa   500ml 

Tonik oczyszczający do ceny problematycznej, bezalkoholowy         500ml 

Peeling enzymatyczny w kremie ze składnikami roślinnymi co najmniej:             200 ml 

Płyn do demakijażu oczu w postaci przezroczystego wodnego roztworu do demakijażu oczu, bez 

tłuszczów                     250ml 

20 x Ampułka      

2 x Koncentrat przeciwtradzikowy                   9ml 
20 x Chlodzaca maska peel-off                  30ml 

Krem łagodzący zaczerwienienia i podrażnienia, regulujący produkcję sebum, zapobiegający 

stanom zapalnym                           100ml 

Płyn do demakijażu oczu w postaci przezroczystego wodnego roztworu do demakijażu oczu, bez 

tłuszczów                     250ml 

20 x Maska couperosis peel-off     

Krem hydroprotectiv                         100ml 
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Moduł  - masaż 
 

Balsam do masażu z baobabem            co najmniej 200 ml 

Krem rumiankowy do masażu                    co najmniej 200 ml 

Podstawowy olejek do masażu                       500ml 

Podstawowe mleczko do masażu               500ml 

 

 

Moduł  – metody aparaturowe 
 

20x Ampułka hialuronowa     

20x Ampułka fizjoenergetyczna     

20x Ampułka aloesowa     

20 x Ampułka kawiorowa   

Płyn do demakijażu oczu w postaci przezroczystego wodnego roztworu do demakijażu oczu, bez 

tłuszczów                     250ml 

Żel oczyszczający  łagodzący, oczyszczająca i dezynfekujący skórę, formuła beztłuszczowa    500ml 

Tonik odświeżający do twarzy bez dodatku alkoholu regulujący poziom pH s      500ml 

 
Moduł  - wizaż 
 

Bazy wygładzające żelowe pod makijaż x 4  

Podkłady kryjące x 6szt  

Paleta cieni neutralnych  

Paleta cieni do smok eyes  

Paleta cieni ślubnych  

Paleta cieni kolorowych  

Toner zielony x 4  

Korektor pod oczy x 4  
Puder sypki ryżowy x 4  

Kredka do oczu czarna x 4 

EyLiner w plynie x 4  

Kepki rzęs długość mix x 6  

Baza pod cienie x2  

Kredki do brwi x 2  

Tusz do rzęs czarny x 2  

Bronzer x2  

Róże x 4  

Kajal x 2 
Pomadki x 4 kolory  

Konturówki x 4 H 

Klej do rzęs duo mały x2 

 

 

Moduł – podologia 
 
2 krem lipidowy 

2 sól do moczenia stóp 

2 peeling solno cukrowy z wyciągiem z goi 
2 płyn do zmiękczenia zrogowaceń na stopach – 1 L 

4 Zestaw lakierów -  lakier kolor, top i odżywka 
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II. KURS  WIZAŻ 
Ilość grup: 1 gr. 20 – osobowe 

 

Zużycia kosmetyków liczone na parę 2 os. Wymagana liczba pakietów – 10 

 

Toner zielony x 1  

Podkład x 3 [różne odcienie] 

Baza pod makijaż x 1  
Korektor w płynie x 2 szt [różne odcienie] 

Kredka do oczu czarna x 1 

Kajal x 2 

Paleta cieni x 4 [różne odcienie] 

Konturówka do ust x 2 szt 

Tusz do rzes x 1 szt 

Pomadki x 2 szt 

Puder transparentny x  

Bronzer x 1 szt  

Liner w płynie x 1  
Baza pod cienie x 1  

Fixer do makijażu x 1  

Róż do policzków x 3 szt  

 

 

III. KURS PODOLOGIA I  
Ilość grup: 2 gr. 10 – osobowe 
Zużycia kosmetyków liczone na parę 2 os. Wymagana liczba pakietów – 10 
 
płyn do zmiękczenia zrogowaceń na stopach – 1 L 
zmywacz  

zestaw 3 lakierów: kolor, top, odżywka 

krem w piance na zrogowacenia 

krem skinflex  

fluid na wrastające paznokcie  

serum do paznokci  

serum do stóp regenerujące  

peeling solno - cukrowy  z wyciągiem z goi 

sól do stóp z goi  

 
 

IV. TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA 
Ilość grup: 1 gr. 20 – osobowe 

 
Zużycia kosmetyków podczas zabiegu liczone na 2 os. Wymagana liczba pakietów – 10. 

Kosmetyki trychologiczne, które nie zawierają niklu i szkodliwych związków SLS i SLES. Produkty 

hipoalergiczne. Pakiet złożony z: 

1. peeling – Maska  do oczyszczania skóry głowy – 4 ampułki 10 ml 

2. Szampony trychologiczne 200 ml: 

a. Wzmacniający  
b. Przeciw łojotokowy  

c. Przeciw łupieżowy  
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3. Szampon neutralny 200 ml 

4. Szampon odżywczy 200 ml 

5. Lotion do zrównoważenia i przywrócenia brakujących składników odżywczych włosom i skórze głowy 

– 50 ml 

6. Krem do natychmiastowego rozczesywania włosów zawierający mono i di-sacharydy w połączeniu z 

aminokwasami 100 ml 

7. Lotion mineralizujący – 4 ampułki 10ml 

8. Emulsja - dla włosów osłabionych, suchych i słabych – 50 ml 

9. Olejek regenerujący łuskę włosa – 20 ml 
 

 

inne wymagania: przygotowanie pakietów zgodnie z powyższym zestawieniem.  
 

 

3.  Kwota kwalifikowana zakupu – cena brutto kosmetyków dla kursu /modułu [z VAT] w przeliczeniu na 

osobę zgodnie z poniższym przykładem: 

 

 Kurs kosmetologia praktyczna – moduł kosmetologia pielęgnacyjna – 600 zł za zestaw dla modułu [z 

podaniem ceny jednostkowej produktu] dzielone przez/20 os. [1 gr]  = 30 zł os. 
Kurs kosmetologia praktyczna – moduł wizaż – 1000 zł za zestaw dla modułu[z podaniem ceny 

jednostkowej produktu] dzielone przez [1 gr] /20 os. = 50 zł os. 

Kurs kosmetologia praktyczna – moduł podologia – 800 zł za zestaw dla modułu [z podaniem ceny    

jednostkowej produktu] dzielone przez [1 gr] /20 os. = 40 zł os. 

      Kurs podologia – 600 zł za zestaw kosmetyków na parę[z podaniem ceny    jednostkowej produktu] /2 

os.= 300 zł. os. 

       Kurs wizażu – 500 zł za zestaw kosmetyków na parę[z podaniem ceny    jednostkowej produktu] /2 

os.= 250 zł. os. 

      Kurs trychologii  – 450 zł za zestaw kosmetyków na parę[z podaniem ceny    jednostkowej produktu] 

/2 os.= 225 zł.os. 
        

UWAGA: Ceny w przeliczeniu na osobę są jedynie przykładowe i nie należy się nimi sugerować przy 
sporządzaniu oferty. 

 

4.  W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały drogą e-mailową. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ale tylko w obrębie 
kursów/modułów. Nie ma możliwości wyboru pojedynczych pozycji w ramach kursu/modułu. 
Zamawiający zastrzega, że promowane będą oferty, w których oferent wykaże możliwość 
dostarczenia co najmniej 50% kosmetyków wymienionego w ofercie odpowiednio dla wszystkich 
kursów, jak i dla modułów w kursie kosmetologia praktyczna. 

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. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  

- opis oferowanych produktów  wraz z ich składem 

co stanowi  załącznik nr 2 do ofert. 

 

 
 
IV. OCENA OFEERTY 
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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 kosmetyczne w obrębie wszystkich kursów przy 

czym przy kursie kosmetologia praktyczna moduły liczone są jako oddzielne zestawy kosmetyków do 

kursów: 

 

Ocena premiująca punkty: 

 

Zestaw do 1-3 kursów  – 5 pkt. 
Zestaw do 4-6 kursów – 10 pkt. 

Zestaw do 7-9 kursów – 20 pkt.   

 

Każdy kurs/moduł przy kosmetologii praktycznej oceniany jest oddzielnie. 

 

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, 
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 - 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 
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: 9 maja 2017 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie 
ofertowe nr RPMA 3/2017 - Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego. 

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 10 maja 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 10 maja 2017 r. 

Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej  oraz powiadomi oferentów w 

dniu 10 maja 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 
 

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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr RPMA 3/2017 
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…………………….., ………………….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 kosmetyków 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 produktów 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


