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ROZEZNANIE CENOWE NR DOP/KOSM/1/PN34/2021  
z dnia 24.09.2021 

 
w sprawie dostawy sprzętu/ doposażenia do pracowni kosmetycznej  

w ramach projektu „Zawodowcy na 5.” 
 
Rozdział I - Zamawiający:   
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 

NIP:7741079234 

REGON:610019467 

KRS: 0000025475 

 

Dane teleadresowe Zamawiającego: 

 ul. Ułańska 1 

 09-402 Płock 

e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl 

tel.: 515-535-047  

 
Rozdział II - Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie ROZEZNANIA CENOWEGO RYNKU* zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
*Rozeznanie cenowe rynku - ma na celu właściwe oszacowanie stawki w ramach budżetu projektu i nie 
zobowiązuje ZDZ w Płocku (Pytającego) do zawarcia umowy z potencjalnym Wykonawcą (Oferentem). 

 

Rozdział III - Informacje ogólne 

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Zawodowcy na 5.”, nr: RPMA.10.03.01-14- b906/18 – 
projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  
 

Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa nowego, nieużywanego sprzętu do pracowni 
kosmetycznej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku; ul. Ułańska 1; 09-402 Płock zgodnie z wykazem 
w poniższej tabeli: 
 

l.p. Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

1 Aparat do ednermologii 1 

2. Aparat do microdermabrazji 1 

3. Aparat do ultradźwięków 1 

 

Rozdział V. Wymagania Zamawiającego oraz termin realizacji zamówienia 

1. Warunkiem zapłaty na rzeczy Wykonawcy jest zgodność parametrów dostarczonej linii z wymaganiami 
określonymi w Zapytaniu ofertowym. 
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczył, wraz z dostawą linii: 
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a. Dokumentację techniczno-ruchową (DTR), 
b. Instrukcję obsługi w języku polskim. 
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na linię nie krótszej niż 24-miesięczna, liczonej 
od daty podpisania przez strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, opatrzonego klauzulą „bez 
zastrzeżeń”. Oferta odwołująca się do krótszego okresu gwarancji zostanie odrzucona jako niespełniająca 
warunków postępowania. 
4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca, w okresie gwarancji, zapewniał serwis (rozpoczęcie działań 
serwisowych) urządzenia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub 
usterki urządzenia (czas reakcji serwisu). 
Ponadto Oferent musi oświadczyć, że: 

1) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyłem konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 
2) wycena dotyczy nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu i sprzęt jest objęty minimum 24 
miesięczną gwarancją.   
3) wskazane przez Oferenta ceny są cenami brutto zawierającymi wszelkie opłaty manipulacyjne, 
marże cła itd. 
4) wskazana przez Oferenta  cena nie wzrośnie do momentu dostarczenia sprzętu Zamawiającemu, 
jednak nie dłużej niż 30 dni od złożenia niniejszej oferty cenowej. 
5) Oferent jest w stanie dostarczyć sprzęt Zamawiającemu (ZDZ w Płocku, ul. Ułańska 1; 09-402 Płock) 
w terminie do 7 dni / do 14 dni / do 30 dni* (proszę zakreślić wybór) od momentu złożenia 
zamówienia. 
6) oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Polski/ Unii Europejskiej i posiada 
odpowiedni certyfikat CE (jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej).  
7) do sprzętu załączona jest instrukcja w języku polskim. 
8) dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym i kadrowym do realizacji ewentualnego 
zamówienia. 

 

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania,  
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrowym do wykonania zamówienia  
3) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. w ostatnim roku dostarczyli minimum 
jedno zamówienie o analogicznym zakresie (dostawa 3 sztuk sprzętu). 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
5) Wykonawca/Wykonawcy nie jest/są powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:  

1. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez Oferentów w niniejszym postępowaniu.  
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i 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 przygotowaniem i przeprowadzaniem 
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,  
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.  
 

Rozdział VII. 7. Termin realizacji umowy (dostawy) 
Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie w ciągu 30 dni od wybory Oferenta/dostawcy 
(zgodnie ze złożoną ofertą do 7 lub do 14, lub do 30 dni kalendarzowych).  
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Rozdział VIII. Miejsce realizacji zmówienia 
Województwo mazowieckie, Miasto Płock,  
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1; 09-402 Płock.  
 

Rozdział IX. Informacje o możliwości składania ofert częściowych 

1. Oferenci mogą składać oferty obejmujące minimum jedną część zamówienia (tj. jeden ze wskazanych 
w powyższej tabeli sprzętów).  

2. Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.  
 

Rozdział X. Wykaz dokumentów, które powinien złożyć Oferent  

1. Formularz Ofertowy stanowiący załącznik 1a. do przedmiotowego zapytania cenowego. 

2. Specyfikację oferowanego sprzętu 

3. Inne, ważne z punktu widzenia Oferenta dokumenty 

 

Rozdział XI. Sposób złożenia oferty 

Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje 
określone w sposób jednoznaczny.  

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami 
dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać 
wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.  

Formularz Ofertowy należy złożyć jako wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Oferenta.  
 
Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć pod rygorem nieważności w:  
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 30.09.2021 r.  
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:  

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku  
ul. Ułańska 1  
09-402 Płock 
Biuro Projektu, pok. 102.  

a. osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy  8.00-16.00,  

b. pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy  8.00-16.00,  

c. elektronicznie, na adres e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl, do godziny 23:59 
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy  
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