
 
 
 

         Rybnik dn. 29.01.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE Stylista  

W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Alternatywa II” 

współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna 

integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zamawiający: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA 

"RAZEM" 

Ul. Piasta 35 

44-200 Rybnik 

Tel. 796 770 425, osoba do spraw merytorycznych: 698 388 528 

e-mail: razemrybnik@gmail.com 

 

Przedmiot zamówienia: 

CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 
CPV: 98320000-2 - Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody 
CPV: 85130000-9 - Usługi stomatologiczne i podobne 
CPV: 85121282-3 - Usługi dermatologiczne  
CPV: 85160000-8 - Usługi optyczne 
CPV: 80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 
CPV: 79961000-8 - Usługi fotograficzne 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa stylisty mająca na celu poprawę wizerunku potrzebną do 

poszukiwania pracy lub eliminowanie barier dostępu do pracy dla 34 osób posiadających orzeczenie o 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W usłudze mieści się: 

- przeprowadzenie indywidualnych porad stylisty (dla 34 osób z niepełnosprawnością: 17 osób w roku 

2019 oraz 17 osób w roku 2020) w postaci wizyt w sklepach w celu doboru odpowiedniej odzieży 

poprawiającej wizerunek podczas rozmów kwalifikacyjnych,  

- przeprowadzenia indywidualnych porad stylisty: dopasowanie do zakupionej odzieży odpowiedniej 

fryzury i makijażu dziennego,  

- przeprowadzenie indywidualnych porad dotyczących odpowiedniego wizerunku do poszukiwania 

pracy, 



 
 
- skierowanie uczestników do specjalistów, jeżeli pojawiają się defekty uniemożliwiające podjęcie pracy 

np. problemy z zębami - dentysta, problemy skórne – lekarz, kosmetyczka, nadwaga - dietetyk, okulista  

- wykonanie sesji zdjęciowej przed metamorfozą i po metamorfozie.  

Na zakup odzieży/obuwia/usługi lekarskiej, dietetycznej/zakup okularów, itp. dla jednego uczestnika  

przeznaczono kwotę 500.00 zł (koszt należy skalkulować w ofercie). Forma udzielonego wsparcia (usługi) 

musi wynikać z faktycznych potrzeb uczestnika i musi być uzgodniona z Zleceniodawcą. 

Miejsce realizacji usługi: 

Rybnik, woj. śląskie 

 

Sposób i termin realizacji: 

Usługę należy wykonać według harmonogramu ustalonego z Zleceniodawcą w okresie luty – kwiecień 

2019 oraz w ustalonym terminie w roku 2020. Usługa obejmuje 2 grupy osób z niepełnosprawnością 

(razem 34 osoby). 

 

Wymagania w stosunku do wykonawcy: 

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem 

zamówienia lub dysponować osobami posiadającymi takie uprawnienia.  

- Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, na które składana 

jest oferta, tj. udokumentować zorganizowanie lub przeprowadzenie co najmniej 2 zleceń w obszarze 

tematycznym postępowania, na które składana jest oferta. W celu udokumentowania spełnienia 

niniejszego warunku należy złożyć wykaz zrealizowanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 3.  

- Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

- Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 
Forma zatrudnienia wykonawcy: 

Umowa cywilno-prawna 

 

Zamówienia uzupełniające:  
Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających 

 

Sposób złożenia oferty: 

Wymagane dokumenty – wydrukowane, podpisane i zeskanowane należy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: razemrybnik@gmail.com do 04.02.2019 do godziny 14.00. 

Informacje dodatkowe: 

1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani 

kosztów noclegu. 

3. Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych 

warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.  

http://poczta.onet.pl/napisz.html?e=razemrybnik%40gmail.com


 
 
Oferta powinna zawierać: 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami załącznik nr 1 

2. Klauzulę informacyjną RODO załącznik nr 2 

3. Wykaz zrealizowanych usług załącznik nr 3  

Kryteria oceny: 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Cena 100%. 

Z wybranym Oferentem skontaktujemy się telefonicznie. 

 

 

 


