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Zał. 1 szacunkowy formularz ofertowy   
  

                        

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

………………………………………….. 

 Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………… 

Adres  

………………………………………….. 

NIP, Regon 

…………………………………………….. 

Telefon kontaktowy  

Formularz szacunkowy 
 

Odpowiadając na zapytanie szacunkowe w sprawie zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu 

wyposażenia mieszkania wspomaganego.  

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup sprzętu do prowadzenia treningu estetycznego wyglądu   

 
l.p Nazwa Opis Ilość  Kwota brutto 1 

szt 
Kwota brutto za 

całość 

1 maszynki 

jednorazowe 

Technologia potrójnych ostrzy. 
Pasek nawilżający z aloesem i 
witaminą E. Wyprofilowana rączka 
z antypoślizgowym gripem. 
Maszynka jednoczęściowa 
Opakowanie zawiera 12 sztuk. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

2 grzebień + szczotka  Grzebień: 
Posiada właściwości jonizujące. 
 Technologia jonowa usuwa 
elektryczność statyczną włosa 
oraz zapewnia ochronę podczas 
stylizacji. 
 Dodatkowo jony ujemne 
powodują rozdrobnienie dużych 
kropli wody na włosach, przez co 
proces suszenia zostaje skrócony, 
a włosy utrzymują swoją naturalną 
wilgotność. 
Nie niszczy łuski włosa przy 
rozczesywaniu. 
Jest odporny na ciepło z suszarki 
a także bakterie oraz chemikalia. 
 
Szczotka: 
opakowanie: 1 sztuka 
wymiary: długość 25 cm, 
szerokość: 7 cm 
 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

3 krem do twarzy  Zapewnia długotrwałe nawilżenie 
skóry, pozostawia uczucie 
ukojenia i komfortu.  
Lekka, nietłusta formuła, 
wzbogacona naturalnymi 
ekstraktami z aloesu i ogórka. 

Zestaw – 12 

sztuk 
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4 balsam do ciała  Formuła z olejkiem arganowym, 
kofeiną i masłem shea działa 
również ujędrniająco i 
zauważalnie zwiększa 
elastyczność skóry. Dla zadbanej 
skóry o młodzieńczym blasku. 
Formuła bez mikroplastików i 
rozpuszczalnych w wodzie, czysto 
syntetycznych polimerów. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

5 żel pod prysznic  Żel pod prysznic o pojemności 
400 ml, łagodny dla ciała. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

6 mydło Kosmetyk harmonizuje poziom 
wilgoci, chroniąc tkankę przed 
przesuszeniem i dyskomfortem. 
Łagodna formuła zapewnia 
dokładne oczyszczanie bez 
podrażnień i zaczerwienień. Olej 
kokosowy wygładza ciało, 
wizualnie je odmładzając i czyniąc 
skórę przyjemną w dotyku. 
Dostarcza tkance moc cennych 
składników odżywczych, które 
znacząco wpływają na poprawę 
jej kondycji. Kostka dobrze trzyma 
się w dłoni, ułatwiając 
rozprowadzanie specyfiku na 
ciele. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

7 szampon do włosów  Nawilżający szampon do włosów 
pozbawionych energii, suchych i 
wymagający natychmiastowej 
poprawy kondycji oparty na 
innowacyjnej, formule, która 
delikatnie, ale dokładnie 
oczyszcza włosy i skórę głowy. 
Zawarte w szamponie składniki 
wspomagają nawilżenie, a olejek 
JOJOBA  idealnie regeneruje 
mikrouszkodzenia włosów 
sprawiając, że pozostają miłe w 
dotyku. Szampon ten idealnie 
usuwa wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczenia, sprawiając, że 
włosy pozostają lekkie, puszyste i 
dokładnie oczyszczone. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

8 gąbka  Gąbka z wypustkami, 
zwiększająca relaksacyjne 
doznania w trakcie kąpieli. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

9 ręcznik  Ręczniki wykonane z 100% 
bawełny. Miękkie i przyjemne 
wykończenie wpływa na wysoką 
wchłanialność wody. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

10 płyn do higieny 

intymnej  

Pomaga zapobiegać problemom 
intymnym, delikatnie myje i 
pielęgnuje, 
łagodzi podrażnienia, nawilża, 
przyspiesza regenerację, 
eliminuje nieprzyjemne zapachy. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

11 antyperspirant  Dezodorant pomaga w usuwaniu 
nieprzyjemnego zapachu, dba o 
skórę pach. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

12 odżywka do włosów  Odżywka wzmacnia i chroni włosy 
przed uszkodzeniami. Ekstrakt z 
pestek dyni zapobiega łamaniu się 
włosów. Sprawia, że są 
elastyczne i nawilżone. 
Pozostawia delikatny film 
ochronny i ułatwia rozczesywanie. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

13 płyn do mycia twarzy 

+ waciki  

Mycie twarzy:  
- odpowiada na szczególne 
potrzeby młodej skóry 

Zestaw – 12   
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- poprawia wygląd, odświeża i 
upiększa 
 
- pomaga pozbyć się 
niedoskonałości 
 
- łagodzi podrażnienia i 
zaczerwienienia 
 
- zawiera roślinne substancje 
aktywne 
 
Waciki: 
Zapewnia dokładne i skuteczne 
oczyszczanie skóry twarzy, szyi i 
dekoltu. 

sztuk 

14 obcinaczki do 

paznokci  

Jego precyzyjne ostrza 
błyskawicznie obetną nadmiar 
paznokci, a pilniczkiem można 
nadać im upragniony kształt. 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

15 woda toaletowa  Woda toaletowa o długo 
utrzymującym się zapachu.  
Wymiary w opakowaniu: 43 x 119 
x 115 

Zestaw – 12 

sztuk 

  

196 nożyczki kosmetyczne Posiadają cienkie, lekko wygięte 
ostrze wieżyczkowe oraz 
klasyczne rączki. Połówki 
nożyczek zostały połączone 
śrubą, aby zapobiec luzom. 
Wykonane z nierdzewnej stali 
chirurgicznej. Skonstruowane tak, 
aby zniwelować ryzyko urazu w 
trakcie wykonywania zabiegu. 

4 sztuki   

17 masażer do ciała  Bezprzewodowy wielofunkcyjny 
masażer do ciała. Posiada 12 
programów masażu, 10 poziomów 
intensywności masażu oraz 
ergonomiczny kształt i 
antypoślizgową rączkę. 

 4 sztuki    

18 suszarki do włosów  Moc: 2200 W 
Liczba prędkości nadmuchu: 2 
Liczba zakresów temperatury: 3 
Funkcje: zimnego nadmuchu, 
jonizacja 

4 sztuki   

19 maszynki do 

strzyżenia włosów  

 

Dzięki bardzo ostrym, 
bezpiecznym ostrzom gwarantuje 
nie tylko maksymalną wydajność, 
ale także maksymalne 
bezpieczeństwo. 
Maszynkę do strzyżenia włosów 
można łatwo wyczyścić, spłukując 
ją pod bieżącą wodą dzięki 
szczelnej obudowie. 
Specjalny system bezpieczeństwa 
przechowuje ostatnio używane 
ustawienie i zapewnia pożądany 
wynik dla wszystkich dostępnych 
długości, a także może być 
używany jako trymer do długich 
włosów. 

4 sztuki   

20 elektryczne maszynki 

do golenia  

Czas pracy bezprzewodowej: 30 
min. 
Zasilanie: Akumulator NiMH 
Sposób golenia: Na sucho i na 
mokro 
System golenia: potrójny 
 

4 sztuki   

21 kosmetyki do 

malowania twarzy: 

podkład, tusz do rzęs, 

cienie  

Zestaw kosmetyków do makijażu, 
zapakowany w kuferek. 

4 zestawy    
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22 farba do malowania 

włosów  

Trwałość koloru: koloryzacja 
trwała.  
Pokrycie siwych włosów: 
doskonale pokrywa siwe włosy. 
Konsystencja: żel. 
Czas trzymania: 30 minut.  

4 zestawy    

23 lakier do włosów  Formuła zapewnia długotrwałe 
utrwalenie. 
• Nadaje włosom miękkość. 
• Chroni włosy przed szkodliwym 
działaniem wilgoci. 
• Nie skleja pasm. 
• Lakier w postaci ultra delikatnej 
mgiełki. 
• Maksymalnie utrwalona fryzura. 
• Miękkie i połyskujące włosy. 

4 sztuki   
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Potwierdzając prawdziwość informacji składam niniejszą ofertę.  

 

……………………………………….                                                                 ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                                                   Podpis(y) osób uprawnionych  
                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy 

 


