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Warszawa, 22 lipca 2019 r. 
 
POWR.03.01.00-00-N047/16-00 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/07/ZAD 4.poz 30/2019 

(dostawa modeli skóry oraz modelu stopy cukrzycowej wykorzystywanych do zajęć  praktycznych 
na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia) 

(39162100-6 Pomoce dydaktyczne) 
 

I. ZAMAWIAJ ĄCY 
 
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 dostawa modeli skóry w postaci: nowotworów skóry modelu skóry 

3-częściowego, modelu blokowego skóry, przekroju skóry, modelu do badania piersi oraz  stopy 
cukrzycowej wykorzystywanych do zajęć  dydaktycznych na studiach II stopnia na kierunku 
kosmetologia realizowana w ramach projektu - Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej 
Szkole Inżynierii i Zdrowia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 

        39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
2.1. Termin: dostawa do 20 września 2019 r. 
 
2.2. Miejsce dostarczenia: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 

1920 nr 18, 02-366 warszawa. 
 
2.3. Wymagania dotyczące modeli: 
 
a/ nowotwory skóry: model prezentujący raka skóry – raka podstawno-komórkowego; czerniaka; 

przemianę raka podstawnokomórkowego. Model przedstawiający naturalnej wielkości i powiększone 
znamiona 

 
b/  model skóry człowieka 3 – częściowy – powiększony 60-80 krotnie, zawierający wszystkie  warstwy 

skóry - (naskórek, skóra właściwa, i tkanka podskórna) oraz mikroskopijne struktury. 
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Model przedstawiający trzy najważniejsze części skóry: skóra głowy, część grzbietowa ręki i dłoń: 

– warstwa brodawkowata skóry (zlokalizowana w dłoni ręki) 
– warstwa siateczkowata (zlokalizowana na części grzbietowej ręki) 
– przekrój podłużny przez skórę głowy człowieka z mieszkiem włosowym 

Zakres wymiarów 32-36 x 36-40 x 14-16 cm 
 
c/ model blokowy skóry  - model przekroju skóry ludzkiej i struktur wewnętrznych w trzech różnych 

płaszczyznach z widocznymi wszystkimi warstwami skóry, włosy, gruczoły potowe i łojowe, 
receptory, nerwy i naczynia. Model 70-krotnnie powiększony w trzech różnych płaszczyznach na 
podstawie z tworzywa sztucznego. 

 
Zakres wymiarów: 40-46 x 20-26 x 20-26 cm 
 
 
d/  przekrój skóry:  model ruchomy [warstwy mogą być przesuwane] zawierający gruczoły potowe, 

narządy zmysłu skóry, cebulki włosów 
        Model co najmniej 70-krotnie powiększony 
 
e/  model do badania piersi wykonany ze skóropodobnego tworzywa 3B SKINlike, pokazujący trzy 
średniej wielkości oryginalnie uformowane piersi kobiece umieszczone na podstawce. 

 
Model I pokazuje dwa guzy, 
Model II: 5 guzów i skórkę pomarańczy, 
Model III: zdrowa pierś. 
 
Zakres wymiarów: 50-56 x 20-26 x 8-12 cm 
 
 
f/  fantom/model stopy osoby dorosłej z widocznymi wrzodami cukrzycowymi, zmianami cukrzycowymi 

[ew. widoczna martwica, zgorzel, zakażenia] umożliwiający prowadzenie ćwiczeń/demonstracji w 
zakresie higieny i leczenia. Model musi być realistycznym odwzorowaniem, stąd jego wymiary 
powinny być zbliżone do naturalnych wymiarów stopy człowieka dorosłego 

 
Zakres wymiarów 24-28 x 8-12 x 8-12 cm 
 
 
Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty [do każdego modelu] – zdjęcie modelu wraz z opisem 
 
3. Kwota kwalifikowana – cena jednostkowa brutto [z VAT] za 1 model. 
4. Zmawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
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 dostawy. 

 
IV. OCENA OFEERTY  
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena 100% z uwzględnieniem możliwości składania ofert częściowych tj. każdy model będzie 
liczony oddzielny tj. porównanie ofert będzie dokonywane w ramach tego samego modelu: 

Ad 1.  
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Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert [dany model]     x 100  
       Cena brutto badanej ofert [dany model] 
 
 
 
 
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją dostawy.  
 
 
Oferta [w zakresie danego modelu], 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 i stanowi załącznik nr 1 do 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 lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. 
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej na adres: biuro.powr@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: 30 lipca 2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/07/ZAD 4.poz 
30/2019 - Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia 

 
 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 31 lipca 2019 r.  
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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 stronach: https://wsiiz.pl/zapytania-ofertowe-kosm  oraz 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców w dniu 31 lipca 2019 r. 
Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej  oraz powiadomi oferentów w dniu 
31 lipca 2019. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę. 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 
IX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
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.powr@wsiiz.pl  
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ZAŁ ĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/07/ZAD 4.poz 3 0/2019 
  

 
…………………….., ………………….2019 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 dostarczenia modeli skóry w postaci: nowotworów 

skóry modelu skóry 3-częściowego, modelu blokowego skóry, przekroju skóry, modelu do badania 

piersi oraz  stopy cukrzycowej wykorzystywanych do zajęć  dydaktycznych na studiach II stopnia 

na kierunku kosmetologia realizowana w ramach projektu - Modyfikacja kierunku Kosmetologia w 

Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia 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: 

1. Pozycje do zrealizowania 

LP. Nazwa  Wskazanie 
modelu 
poprzez X 

Zgodność z opisem z pkt. 2.3. 
TAK/NIE 
W przypadku różnic należy 
je wskazać 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

w 
tym 
VAT  

a/ nowotwory skóry  TAK/NIE      

b/ model skóry człowieka 
3 – częściowy 

 TAK/NIE      

c/ model blokowy skóry    TAK/NIE      

d/ przekrój skóry  TAK/NIE      

e/ model do badania 
piersi 

 TAK/NIE      

f/ fantom/model stopy 
osoby dorosłej z 
widocznymi wrzodami 
cukrzycowymi, 
zmianami 
cukrzycowymi 

 TAK/NIE      

 

2. Oświadczam, że Oferent posiada odpowiednie zaplecze techniczne i doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 
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3. 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) Zdj ęcie modelu wraz z opisem 
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Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie o braku powiązań 
 

 
OŚWIADCZENIE  O BRAKU POWI ĄZAŃ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


