
 
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  

 
1. Tryb zamówienia: 
Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności 

Znak sprawy ZS/2/2021/ZzK 

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie 

(postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni 

fryzjerskiej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 

12.4 Kształcenie zawodowe.  

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym  

w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Karbownice wąskie – 2 sztuki  

2) Karbownice szerokie – 2 sztuki 

3) Lokówki stożkowe – 8 sztuk 

4) Lokówko-prostownice – 6 sztuk  

5) Falownice – 4 sztuki  

6) Pielęgnice do włosów – 5 sztuk  

7) Urządzenie do mezoterapii bezigłowej – 4 sztuki 

8) Nawilżacz do włosów – 1 sztuka  

9) Aparat do strzyżenia końcówek – 1 sztuka  

10) Urządzenia do prostowania i podkręcania – 5 sztuk  

11) Prostownice szerokie – 5 sztuk 

12) Prostownice wąskie – 10 sztuk 

13) Maszynka bezprzewodowa do włosów – 1 zestaw  

14) Nożyczki fryzjerskie 5,75” – 10 sztuk  

15) Nożyczki degażówki 6,35” – 10 sztuk 

16) Nożyczki dla leworęcznych – 5 sztuk 

17) Urządzenie do czyszczenia szczotek – 4 sztuki  

18) Pazury fryzjerskie – 1 zestaw  

19) Ceramiczne szczotki – 10 zestawów 

20) Peny do wzorów – 4 zestawy  

21) Nożyczki fryzjerskie do strzyżenia – 8 sztuk  

22) Aparat (sterylizator) kulkowy – 3 sztuki  

23) Grzebienie – 10 zestawów  

24) Klipsy do włosów – 5 zestawów 

25) Botox do włosów – 10 zestawów  

 

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument 

równoważny oraz Certyfikat Bezpieczeństwa lub dokument równoważny. Zamawiający 

wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez 

Wykonawcę. 



 
Do upływu terminu składania ofert tj. do 22 lutego 2021 roku do godz.15:00 złożono 

następujące oferty: 

 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Cena 

/brutto/ 

w zł 

Termin 

dostawy 

Data i 

godzina 

wpływu 

Liczba 

punktów 
Uwagi 

 

1. 

 

PRZEDSIĘBIOR

STWO 

HANDLOWE 

PROGRESS 

DANIEL 

WIĘCEK 

ul. Wrocławska 43, 

62-300 Września 

52 192,00 12.03.2021 

19.02.2021 

godzina 

13.00 

nie 

dotyczy 

Oferta nie spełnia 

kryterium 

zgodności  

z Załącznikiem  

nr 1. Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

2. 

 

AFK PLUS  

Sp. z o.o.  

ul. Fryderyka 

Chopina 38,   

38-300 Gorlice  

32 066,54 12.03.2021 

19.02.2021 

godzina 

14.00 

nie 

dotyczy 

Oferta nie spełnia 

kryterium 

zgodności  

z Załącznikiem  

nr 1. Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

3. 

NitraMed  

Natalia Nitra 
ul. św. Mikołaja 

21-29, lok. 1A,  

50-128 Wrocław 

31 245,69 12.03.2021 

19.02.2021 

godzina 

14.00 
100,00 

Oferta poprawna  

pod względem 

formalnym. 

Wybrana  

do realizacji jako 

najkorzystniejsza 

 

Komisja dokonała wyboru ofert, w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 

zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę.  

 

Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki 

realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta 

najkorzystniejsza spełnia wymogi określone w zapytaniu.  

 

Dwie oferty: 

nr 1 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROGRESS DANIEL WIĘCEK 

ul. Wrocławska 43, 62-300 Września  
oraz  

nr 2 złożona przez AFK PLUS Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 38,  38-300 Gorlice 

nie spełniły wymogów formalnych zgodnie z zapisami zapytania ofertowego VIII. Ocena 

spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odrzuca 

ofertę jeżeli: jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający w treści zapytania 

(Załącznik nr 1) wskazał minimalne parametry wymagane. Zapisy zawarte w odrzuconych 

ofertach nie odpowiadają minimalnym wymaganym parametrom wymaganym przy 

zamówieniu.  
 

 

Krasnystaw, dnia 25.02.2021 

 


