
 

 

                                                      

 

      Tłuszcz, 30.08.2016r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA PRZEPROWADZENIE KURSU STYLIZACJI PAZNOKCI W RAMACH 

PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ - POMYSŁ NA SUKCES!” REALIZOWANEGO 

 PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU  

05-240 TŁUSZCZ, UL. WARSZAWSKA 10 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci. 

  

ZAMAWIAJĄCY 

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

05-240 Tłuszcz 

ul. Warszawska 10 

NIP 762-171-86-19 

  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie obejmuje: 

a) przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci w wymiarze 30 godzin dla 6 uczestniczek 

projektu  „AKTYWNOŚĆ - POMYSŁ NA SUKCES!” współfinansowanego przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program kursu powinien 

obejmować tematy: budowa, typy i funkcja naturalnej płytki paznokcia, choroby skóry 

i paznokci, organizacja stanowiska pracy, materiały, narzędzia i niezbędne akcesoria 

do przedłużania paznokci metodą żelową i/lub akrylową, zasady dezynfekcji i 

sterylizacji. Część praktyczna: odsunięcie i/lub wycięcie skórek, opiłowanie naturalnej 

płytki, dopasowanie i naklejanie tipsów, tworzenie paznokci z żelu lub akrylu, 

opracowywanie kształtu z uwzględnieniem krzywej „C”, nabłyszczanie Top-Gelem, 

malowanie lakierem lub żel-colorem, zdobienie paznokci. Część praktyczna powinna 

stanowić 20 godzin dydaktycznych całego kursu.  

b) Zapewnienie uczestnikom niezbędnych materiałów edukacyjnych, w tym książki 

edukacyjnej/skryptu, notesu i długopisu  

c) Zapewnienie uczestniczkom  ciepłego posiłku (drugie danie), kawa, herbata w czasie 

trwania całego kursu 

d) Wystawienie uczestnikom indywidualnych zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu 

kursu 

e) Ubezpieczenie uczestników kurs 

 

 

   



2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie od sierpnia do 30.09.2016r. Dokładna data 

zostanie ustalona przed podpisaniem umowy. 

  

3. KRYTERIUM OCENY – 100% cena 

  

4. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie powinno być wykonane na terenie gminy Tłuszcz. 

 

                                        

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną.  

 

 

6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.09.2016 r. do godz. 10.00   

w siedzibie zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu  

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz w pokoju nr 3. 

 


