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Ι. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  pakietów  stanowiących  wyposażenie  uczniów  na 
praktykach zawodowych na kierunku fryzjer  w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjne 
szkolnictwo  zawodowe  na  Mazowszu  Płockim” realizowanego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

ΙΙ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

l.p. Nazwa artykułu Opis Liczba sztuk
1 Nożyczki fryzjerskie 

klasyczne
Stal nierdzewna hartowana, (łożyskowa), powłoka 
antyalergiczna, podpórka na palec, ergonomiczne, 
rozmiar 5cali

22

2 Nożyczki efilacyjne 
jednostronnie 
ząbkowane/
degażówki

Stal nierdzewna hartowana,
powłoka antyalergiczna, podpórka na palec, 
ergonomiczne, rozmiar 5 lub 5,5 cali 22

5 Grzebień fryzjerski 
damski - 7,25

antystatyczny; odporny na działanie wszelkich 
środków chemicznych, posiadający właściwości 
antybakteryjne, 

22

6 Szczotka  okrągła  do 
modelowania 

Ø33 mm,
 szczotka  termalna   o  właściwościach 
antystatycznych. ergonomiczny,  gumowy  uchwyt; 
wyjmowany szpikulec

22

7 Szczotka  okrągła  do 
modelowania

Ø  43 mm, 
szczotka  termalna   o  właściwościach 
antystatycznych. ergonomiczny,  gumowy  uchwyt; 
wyjmowany szpikulec

22

8 Szczotka  okrągła  do 
modelowania

Ø  53 mm, 
szczotka  termalna   o  właściwościach 
antystatycznych. ergonomiczny,  gumowy  uchwyt; 
wyjmowany szpikulec

22

9 Szczotka  okrągła  do 
modelowania

Ø63mm
szczotka  termalna   o  właściwościach 
antystatycznych. ergonomiczny,  gumowy  uchwyt; 
wyjmowany szpikulec

22

10 Szczotka  okrągła  do 
modelowania

Ø  83mm szczotka  termalna   o  właściwościach 
antystatycznych. ergonomiczny,  gumowy  uchwyt; 
wyjmowany szpikulec

22

11 Szczotka szkieletowa obustronna do stylizacji 22
12 Szczotka kokówka Szczotka z włosa dzika do koków, z wykończeniem 

z naturalnego drewna 22

13 Lokówka stożkowa
Profesjonalna powłoka ceramiczno-turmalinowa, 
zmniejszająca się średnica od 25mm do13mm; 
cyfrowe ustawienie temperatury; antypoślizgowy 
uchwyt; 2,5m kabel z zabezpieczeniem przed 

22
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przekręcaniem.

14 Suszarka ręczna Profesjonalna suszarka do włosów: moc 2200W; 6 
zakresów regulacji temperatury i nawiewu, 
końcówka-koncentrator powietrza; przycisk 
zimnego powietrza, wyjmowany filtr tylny, przewód 
zasilający ponad 2,5m; waga 500g; funkcja jonizacji 

22

15 Profesjonalna maszynka 
do strzyżenia z 
zasilaniem sieciowym

regulacja długości cięcia z 6 ustawieniami od 0,1 
mm do 3 mm, w zestawie: nasadki, szczoteczka do 
czyszczenia.

22

16 Szampon fryzjerski uniwersalny - do wszystkich rodzajów włosów, 
poj.1000ml z pompką 44

17 Odżywka do włosów O działaniu nawilżającym, wygładzająca, 
ułatwiająca rozczesywanie, poj. 1000ml 66

18 Lakier do włosów Mocny, pojemność 1000ml 44

19 Pianka do włosów Mocno utrwalająca 44

20 Peleryna długa do 
strzyżenia 

Antystatyczna wykonana z delikatnego poliestru, 
wymiary 128cm na 165cm 44

21 Peleryna krótka do 
ondulacji wodnej

Materiał: kresz , regulowane zapięcie 44

22 Rozpylacz do wody Pojemność 200 ml 22
23 Miseczka do farb plastikowa, okrągła 22
24 Pędzel do nakładania 

farby
szeroki 22

25 Wsuwki do włosów  czarne, zestaw 100szt., długość 63mm 44 zestawy
26 Szpilki do koków Długość 8 cm, zestaw 20sztuk 22 zestawy
27 Klipsy metalowe

 
Zestaw 6 klipsów metalowych o długości 90mm. 44 zestawy

28 Rękawiczki Para rękawiczek, lateksowe, jednorazowe, rozmiar 
M 1100 par

29 Karkówka fryzjerska Wykonana z naturalnego włosia, z uchwytem 
drewnianym, stojąca 22

1.  Termin dostawy przedmiotu do 5 dni od podpisania umowy.
2. Przedmiot  umowy  Dostawca  dostarczy  do  miejsca  wskazanego  przez 

Zamawiającego na terenie Miasta Płocka.
3. Odbiór  wykonanych  dostaw  nastąpi  u  Zamawiającego  po  wykonaniu  dostawy  i 

sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 
4.    Wszystkie dostarczone urządzenia/materiały powinny być fabrycznie nowe.
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