
  
 

 
 
 

     Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak  
 ul. Gliwicka 20/12, 41-902 Bytom  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 
Ogłoszenie z dnia 27.01.2021 

 
Zamawiający:  
Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak  41-902 Bytom ul. Gliwicka 20/12 NIP: 626-107-70-97 
Osoba do kontaktu: Sasak Ilona  tel 502639022  

 
Tryb zamówienia:  
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
horyzontalnych oraz w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

 
Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia są urządzenia które powinny spełniać minimalne parametry 
wyszczególnione poniżej: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do treningu EMS 1 szt  
 

- Konektor z wbudowaną baterią. 

- Moduł wifi. 

- Zasilanie 220 V. 

- Strój treningowy z połączeniem magnetycznym: 3 sztuki. Niezależna stymulacja mięśnia 

dwugłowego i czworogłowego + elektrody na łydki. 

- Elektrody 22 szt podpięcie magnetyczne. 

Rozmiary: S - 1 szt., M - 1 szt., L - 1 szt. 

Materiał: bawełna, elastan, plastyk 

- Tablet trenera, tablet wyświetlacz 10,2" cali: 1 sztuka 

Kolor do wyboru.(czarny/ biały). 

- Oprogramowanie do tabletu z opcją zarządzania obiektami (sprzedaż karnetów, prowadzenie bazy 

klientów, : 1 sztuka. 

Oprogramowania kompatybilne z jednostką sterującą obsługujące natężenie elektrod 

- Spryskiwacz do wody 1,5L: 1 sztuka. 

- Dolna bielizna (komplet góra/dól): 12 sztuk. 

Rozmiar XS - 2szt, S - 2 szt, M - 3 szt, L 3 szt, XL - 2 szt. 

Materiał bawełna/elastan. 
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- Plecak worek na dolną bieliznę: 12 sztuk. 

Materiał bawełna/elastan. 

- Koszulka Trenera: 1 sztuka. 

Materiał bawełna/elastan. 

- Instrukcja obsługi: 1 sztuka. 

W języku Polskim.  

- Zasilacz: 1 sztuka. 

- Stoisko (uchwyt do tabletu): 1 sztuka. 

Służy do trzymania tabletu oraz ładowania. 

Wbudowany router wifi, służący punktem dostępu do internetu. 

 
 

kod CPV 37441900-0 
Pełna Nazwa Urządzenia do treningu urozmaiconego 
 
 
Przedmiotem zamówienie jest dostawa Szafka do suszenia i dezynfekcji kombinezonów EMS – 1 szt  
 
Parametry techniczne szafki do suszenia i dezynfekcji kombinezonów 
- System 3 w1: suszenie, ozonowanie i dezodoryzacja. 

- Zdolność do dezynfekcji 

- Układ chłodzenia połączony z elementem grzewczym do szybkiego suszenia 

Specyfikacja techniczna 

- kolor - biały 

- materiał plastyk, metal 

- rozmiar 400 cm x 2150 cm x 550 cm 

- system dezynfekcji (ozonowanie) 

- system suszenia  

- system dezodoracji 

- zasilenie 220 V 

 

kod CPV 39173000-5 
Pełna Nazwa Meble do przechowywania 
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Harmonogram realizacji zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 26 luty 2021.  

 
Sposób przygotowania oferty:  
Złożona oferta powinna być wypełniona na wzorze formularza ofertowego i winna zawierać 
następujące dane:  
• nazwę i adres oferenta,  

• datę sporządzenia,  

• wartość oferty (netto oraz brutto),  

• termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty spływu oferty,  

• maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż do 26 luty 2021 od zamówienia 

• informacje na temat terminów i warunków płatności,  

• warunki gwarancji,  

 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna zostać dostarczona osobiście 
ul. Gliwicka 20/12, Bytom w godzinach otwarcia gabinetu  lub przesłana na adres ilonasasak@interia.pl 
w terminie do 04.02.2021 do godziny 12.00 
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  

 
Wykluczenia:  
 
ZAKAZ POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH  
1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
2. Zamawiający w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych 
(oświadczenie jest jednym z punktów formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do 
zapytania). 

 
 
 
 
Kryteria oceny oferty:  
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Zamawiający dokona 
oceny ofert na 
podstawie 
następujących 
kryteriów:  
Lp.  

Nazwa  Znaczenie  Sposób oceny  

1.  Cena całkowita brutto  100%  Punkty przyznawane wg wzoru  
Punkty przyznane danej ofercie 
= wartość minimalna danej 
ofercie/wartość rozpatrywanej 
ofercie x 100 x100%  
Punktacja będzie nadawana 
całościowo dla oferty  

 


