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Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

Załącznik nr 1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1 Przedmiot 

zamówienia: 

Zakup sprzętu i wyposażenia do Pracowni Technika Usług Fryzjerskich w ramach projektu 

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II Edycja” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na latach 2014-2020 

2 Miejsce dostawy  i 

dane do FV:  

 

Miejsce dostawy:  

siedziba Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, ul. Radomska 72 

Zamawiający: Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o., 

27-200 Starachowice ul. Zgodna 2, pokój nr 4 

Dane do FV: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. Targowa 18/5, 25-520 

Kielce, NIP 6641069313 

Zakres: zamówienie obejmuje dostarczenie wyposażenia wg. załączonej specyfikacji 

3 Okres realizacji 

usługi: 

Do 60 dni od daty podpisania umowy z możliwością zmiany w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

4 Szczegółowy 

zakres dostawy 

PRACOWNIA TECHNIKA USŁUG FRYZJERSKICH – WYPOSAŻENIE: 
 

NAZWA / SPECYFIKACJA ILOŚĆ 

1. Promienniki na podczerwień  (infrazon wiszący, timer, panel 
sterujący, temperatura czterostopniowa, regulacja mocy 
nawiewu) 

5 szt. 

2. Suszarka zwykła (silnik o mocy minimum 2100 W, system 
jonizacji, opcja zimnego nadmuchu, minimum 3 stopnie 
zakresu temperatury, dyfuzor, koncentrator) 

5 szt. 

3. Lokówka (obrotowy przewód, powłoka ceramiczna, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem) 

5 szt. 

4. Suszarka hełmowa (suszarki wiszące, zakres temperatury: 
0ºc - 75ºc,  ustawienie zakresu czasu pracy: 0 - 60 minut, 
min. 2 prędkości nadmuchu powietrza, regulowana 
wysokość statywu: 85 - 125 cm (z podstawą), moc 
minimum1000 W) 

5 szt. 

5. Nawilżacz do włosów / sauna fryzjerska (stojący, 
regulowana wysokość statywu: 85-125 cm, ustawienie 
czasu: 0 - 60 minut, dwustopniowa regulacja wytwarzanej 
pary. 
 

5 szt. 

6. Prostownica (wyświetlacz temperatury (LCD), obrotowy 
(360 stopni) przewód, pełne nagrzanie w 30 sekund, 
chłodna końcówka,  regulowana temperatura 130 - 230 
stopni, płytki z powłoką ceramiczno – turmalinową, przycisk 
regulacji temperatury +/- , blokada prostownicy 

5 szt. 

7. Myjnia fryzjerska (myjnia fryzjerska o regulowanym kącie 
nachylenia misy ceramicznej, chromowana armatura, wąż  
ze słuchawką natryskową, kompletny odpływ do myjni, 
siedzisko obite skajem – kolor czarny). 
 

5 szt. 
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8. Fotel fryzjerski (siedzisko obite skajem – kolor czarny, 
regulacja wysokości na siłowniku pneumatycznym, 
siedzisko obrotowe (360 stopni), chromowana podstawa 

5 szt. 

9. Konsola fryzjerska z lustrem (konsoleta na płycie meblowej 
laminowanej w kolorze wenge, min. wymiary lustra: 
szerokość 60 cm, wysokość 100 cm) 

5 szt. 

10. Wózek fryzjerski pomocnik (min. 5 szuflad, możliwość 
zawieszenia szuflady na blacie wózka, uchwyt na suszarkę 
i szczotki, miseczka do farbowania, obrotowe kółka, kolor 
czarny) 

5 szt. 

11. Główka trenigowa fryzjerska (statyw, główka 
pełnowymiarowa, włosy mieszane naturalne i syntetyczne, 
min. długość włosów 65 cm, przystosowane min. do:  
koków i upięć włosów, czesania i ścinania włosów, nauki 
prostowania włosów, nauki tworzenia loków) 
- jasny kolor włosów – 25 szt. 
- ciemny kolor włosów – 25 szt. 

50 szt. 

12. Zestaw grzebieni fryzjerskich  (min. 8 sztuk np. do 
czesania, do strzyżenia, do modelowania, do efiliacji, do 
zabiegów, ze szpikulcem;  wykonane z tworzywa 
odpornego na działanie środków chemicznych oraz wysoką 
temperaturę, niedeformowalne, antystatyczne, niełamliwe, 
etui) 

5 zestawów 

13. Nożyczki klasyczne (5.5″, wklęsły szlif, ostrza wykonane z 
odpornej na korozję stali, ergonomiczny kształt, rączka z 
odpoczynkiem na palec) 

10 szt. 

14. Nożyczki degażówki ((5.5″, wklęsły szlif, ostrza wykonane z 
odpornej na korozję stali, ergonomiczny kształt, rączka z 
odpoczynkiem na palec) 

10 szt. 

15. Pelerynki fryzjerskie krótkie (wykonana z materiałów 
syntetycznych, nie przepuszczająca wody/wodoodporna, 
kolor czarny lub jego odcienie, wymiary minimalne min. 
średnica  80 cm, sposób zapięcia: zatrzaski/napy) 

5 szt. 

16. Pelerynki fryzjerskie długie (wykonana z materiałów 
syntetycznych, nie przepuszczająca wody/wodoodporna, 
kolor czarny lub jego odcienie, wymiary minimalne 
120x145, sposób zapięcia: zatrzaski/napy) 

5 szt. 

17. Rozjaśniacz (termin ważności min. 12 miesięcy, pakowany 
po 1 kg, bezpyłowy, w formie proszku lub pudru, minimalna 
moc rozjaśnienia do 7 tonów) 

10 kg 

18. Komplety farb do włosów (permanentne farby do włosów, 
100% pokrycia siwych włosów, minimum 25 odcieni plus 
karta/paleta odcieni) 

5 kpl. 

19. Oksydant – butelka minimum 150 ml/szt. 
10 vol. – 3 szt 
20 vol. – 3 szt. 
30 vol. – 3 szt 
40 ol. – 3 szt. 

12 sztuk 

20. Zestaw szczotek do modelowania (okrągłe szczotki do 
modelowania włosów, ceramiczny korpus, antypoślizgowa 

5 zestawów 
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rączka, odporne na wodę i wysoką temperaturę, minimum 

w zestawie: 4x szczotka 20mm, 4x szczotka 30mm, 4x 
szczotka 40mm, 4x szczotka 50mm 

21. Klipsy sekcyjne fryzjerskie (z wysokiej jakości tworzywa , 
pasek silikonowy) 

100 sztuk 

22. Wałki do ondulacji wodnej (plastikowe wałki do układania 
włosów, średnica- 11mm, 15mm, 22mm, 27mm, 35mm, 
40mm - każdy rodzaj po 50 szt.) – zestaw 300 szt. 

300 sztuk 

23. Wałki do ondulacji chemicznej (plastikowe wałki o średnicy- 
1cm, 1,2cm, 1,4cm, 1,6cm, 2,1cm, 2,4cm- każdy rodzaj po 
50 szt.)- zestaw 300 szt. 

300 sztuk 

24. Środki do pielęgnacji i stylizacji włosów (profesjonalne 
fryzjerskie: szampony 5 x 1000 ml, odżywki 5 x 1000 ml, 
maski koloryzujące -10 kolorów po 50 ml, maski 
regenerujące 2 x 500 ml , lakiery do włosów 5 szt.  po 
minimum 200 ml – umiarkowany 1szt., mocny 1 szt., extra 
mocny 1 szt., zwiększający objętość 1 szt., do włosów 
suchych i zniszczonych 1 szt.) 

1 komplet 

 

7 Wymagania 

wobec 

Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do:  

1. Dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, 

pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w 

niniejszym załączniku. Wymagana jest dostawa sprzętu bez wad, a także bez śladów 

użytkowania i uszkodzeń mechanicznych. 

2. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi 

oraz dokumentację techniczna w języku polskim. 

3. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte 24 miesięczna gwarancją. 

4. Czas reakcji serwisu (stawienie się serwisanta i podjęcie czynności naprawczych) – 

max. do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Przyjmowanie zgłoszeń w dni 

robocze 7.30-15.30 telefonicznie, faxem , mailem. Czas naprawy do 5 dni roboczych 

lub dostarczenie sprzętu zastępczego o tożsamych parametrach technicznych. 

5. Uzgodnienie terminu dostawy z Zamawiającym i potwierdzenie go drogą 

elektroniczną (minimum 2 dni przed planowaną dostawą). Dostawa jednorazowa, w 

dni robocze w godzinach 8.00-14.00. Wykonawca jest zobowiązany do transportu, 

załadunku, rozładunku, wniesienia do wskazanego pomieszczenia, montażu, 

pierwszego uruchomienia oraz wykonania innych usług niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zamówienia. 

6. Wystawienia faktury/rachunku sprzedaży zgodnie ze specyfikacją. 

8 Klauzula 

informacyjna 

dotycząca RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Przedsiębiorczości 
Spółka z o.o. 25-520 Kielce, ul. Targowa 18/5; 

  uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora jest 
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możliwe poprzez kontakt e-mail z przedstawicielem Administratora pod adresem: 
bezpieczeństwo@ap.org.pl bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres ul. Zgodna 2, 27-200 
Starachowice;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018);  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na 
okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi projektów dofinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na 
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 
usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 
mowa w art. 20 RODO; 

 − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO. 

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


