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K-dzpz/3-ZO/2022                             Tarnów, 23.02.2022r. 
 
 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 
                                                                   
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/3-ZO/2022 z dnia 17.02.2022 na „Dostawę 
wyposażenia pracowni kosmetologii PWSZ w Tarnowie”. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy biurko ma posiadać w zestawie szafkę czy to ma być sam blat z nogami?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1: 
Biurko z szafką. 
 
Pytanie nr 2: 
Brodzik do pedicure – czy to ma być sama miska z masażerem czy np. brodzik na kółkach lub 
na samej podstawie?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 2: 
Brodzik na kółkach. 
 
Pytanie nr 3: 
Parawan ma być z tkaniny z możliwością prania czy taki na stałe. Drewniany czy metalowy?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 3: 
Parawan metalowy, na stałe. 
 
Pytanie nr 4: 
Autoklaw – jaka pojemność?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 4: 
Autoklaw 8 l. 
  
Pytanie nr 5: 
Myjka ultradźwiękowa jaka pojemność?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 5: 
Myjka 1-2 l. 
 
Pytanie nr 6: 
Zestaw frezów – jakie konkretnie mają być?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 6: 
Frezy 
- frez ceramiczny do ściągania masy średni  
- diamentowy frez do skórek średni stożek 
- frez diamentowa kólka średni 
- frez podologiczny diamentowy stożek 
- nośnik trzpień gumowy na kapturki do pedicure 
- diamentowy frez szpic średni 
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Pytanie nr 7: 
Lakiery zwykłe i hybrydowe – 10 szt. czyli po 5 szt. jednego rodzaju i drugiego?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 7: 
5 szt. zwykłego lakieru i 5 szt. hybrydowego najlepiej odcienie czerwieni. 
 
Pytanie nr 8: 
Filia stretch do owijania łóżek? – Czy tu chodzi o zwykły stretch? 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 8: 
Zwykła folia. 
 
Pytanie nr 9: 
Jaka wielkość nerki? 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 9: 
20 cm. 
 
Pytanie nr 10: 
Część 3 poz. 1 Aceton 100 ml nie ma podanej ilości. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 10: 
Aceton 100 ml jedna szt. 
 
Pytanie nr 11: 
Część 3 poz. 9 Kakao 1 szt. jakie dokładnie? 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 11: 
Kakao w proszku 0,5 kg. 
 
 
 
              Józef Ligęza 
                                   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

  PWSZ w Tarnowie 
 
 
 


