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PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU  

NR 1/02/RR/NP/AKME/ŁÓDŹ9.1.1/2018  

Dotyczące wyłonienia wykonawcy usług podstawowych (fryzjer, kosmetyczka, stylista) 

W związku z realizacją projektu nr RPLD.09.01.01-10-B074/2017 pn. „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku. 

 

Zamawiający: 

Fundacja AKME z siedzibą w Bogucinie ul. Grzybowa 4, 62-006 Kobylnica, KRS nr: 0000499852, NIP: 7773238150, 

Regon: 302700614  

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) i nie 

podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://fundacja-akme.pl/  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług z zakresu fryzjerstwa, kosmetologii i stylizacji. 

 

Szczegółowa charakterystyka wykonywanych czynności w ramach przedmiotu rozeznania rynku:  
 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 
 

Wykonania zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych oraz wystylizowania pozytywnego wizerunku ok. 22 
uczestników projektu pn. Nowa Perspektywa. Celem tego wsparcia będzie wzmocnienie pewności siebie, 
poprawa wizerunku, przełamanie tendencji izolacji, podniesienie komfortu życia i zminimalizowanie skutków 
zaniedbania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami ww. 
projektu.  

 
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zapytania: 
 
Kluczowym w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej będzie zadbanie o uczestników projektu od strony ich 
codziennych problemów, także fizycznych, a w efekcie pozwoli to na zbudowanie podstawy do lepszego postrzegania  
samych siebie i zwiększenie ich motywacji do dalszych działań aktywizacyjnych. Dzięki realizacji wsparcia 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu nr RPLD.9.1.1-10-B074/17 pn. 
Nowa Perspektywa, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, uczestnicy wsparcia będą mogli skorzystać z takich podstawowych usług jak fryzjer, stylista czy 
kosmetyczka, jakże niezbędnych w codziennym życiu, a mimo to dla osób z grupy docelowej najczęściej niedostępnych 
ze względu na brak pieniędzy, brak dostępu do specjalistów czy wewnętrznej bariery wynikającej z izolacji czy 
wykluczenia społecznego. Z doświadczeń Zamawiającego trudno jest bowiem mówić o skutecznej aktywizacji 
społeczno-zawodowej, jeżeli nierozwiązane pozostają elementarne problemy, z którymi borykają się osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie opisane powyżej zadania z należytą starannością, przy pełnym 
wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. 

mailto:aktywizacja.mazowsze@zmw.pl
http://fundacja-akme.pl/


 

            „Nowa Perspektywa” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Lider projektu: 
Związek Młodzieży Wiejskiej 
ul. Chmielna 6 lok. 6 
00-020 Warszawa 
tel. 22 826 11 69  
e- mail. aktywizacja.mazowsze@zmw.pl  
www.zmw.pl  

Partner projektu: 
Fundacja AKME 
Bogucin ul. Grzybowa 4 
62 – 006 Kobylnica  

 

 
Planowana ilość usługobiorców: 22 osoby 
 
Miejsce świadczenia usług: 
Bełchatów, województwo łódzkie 
 
Przewidywany termin wykonywania przedmiotu rozeznania rynku:  
Przewidywany termin realizacji świadczenia usług: marzec 2018 r. -  kwiecień 2018 r. Podany termin świadczenia ww. 
usług może ulec zmianie. 
 
Rodzaj zatrudnienia: 

1.  Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,  
2. Wymagane osobiste wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem  
w miejscach wykonywania. 
 
Możliwość składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.  

Kryterium oceny oferty: 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie: 100% cena.  

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.  

Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.  

Forma złożenia oferty:  

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenia jej w 

terminie do dnia 2 marca 2018r. do godziny 12:00, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego: Fundacja AKME ul. 

Naramowicka 172, 61-611 Poznań (decyduje data wpłynięcia oferty do Zlecającego) lub drogą elektroniczną na adres: 

nowaperspektywa@zmw.pl. 

  

Dodatkowe informacje: Katarzyna Smolarska, katarzyna.smolarska@zmw.pl, tel.: 692 489 662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz Rozeznania Rynku 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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