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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

L.p. Rodzaj urządzeń, wyposażenia, artykułów Ilość 
[szt.] 

CZĘŚĆ 1 – URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 

1 Biurko kosmetyczne 
białe, 
łatwo ścieralny materiał, 
szerokość około 120 cm, 
wysokość około 80 cm, 
głębokość około 60 cm. 

2 

2 Brodzik do pedicure 
wysokość około 35 cm, 
szerokość około 35 cm, 
długość około 42 cm, 
pojemność miski 5 l. 

4 

3 Darsonwal 
4 elektrody szklane (PELOTY), 
moc: min 30 W (regulacja mocy), 
instrukcja w języku polskim, 
przewód zasilający. 

4 

4 Fotel kosmetyczny hydrauliczny 
konstrukcja łóżka wykonana z elementów metalowych odpornych 
na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki 
dezynfekcyjne, 
hydraulicznie regulowana wysokość siedziska, 
ręcznie regulowany kąt podparcia pleców i nóg, 
zdejmowalna poduszka, pod którą znajduje się otwór na twarz, 
obicie wykonane skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu 
czystości, 
wysokość regulowana, 
szerokość 60-80 cm. 

4 

5 Krzesło kosmetyczne  
regulacja wysokości, 
konstrukcja osadzona na pięcioramiennej podstawie, z kółkami, 
oparcie, 
kolor biały. 

10 

6 Lampa biurkowa do manicure 
służy do doświetlenia biurka, 
kolor biały, 
świetlówka, 
ruchome ramię, 
moc: 20 W. 

4 

7 Lampa lupa 
lampa bezcieniowa na statywie czteroramiennym umożliwia 
oglądanie skóry w powiększeniu przy jednoczesnym dobrym 

4 
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oświetleniu, 
statyw, 
gwarancja, 
Instrukcja w języku polskim. 

8 Mikrodermabrazja diamentowa 
urządzenie przeznaczone do kontrolowanego złuszczania warstwy 
rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej 
gradacji z płynną regulacją podciśnienia, 
diamentowe końcówki, 
Instrukcja w języku polskim, 
Przewód zasilający. 

4 

9 Oczyszczanie wodorowe 
zabieg oczyszczania wodorowego wykorzystuje działanie 
mikroskopijnych cząsteczek aktywnego wodoru, 
gwarancja, 
instrukcja w języku polskim. 

2 

10 Parawan przenośny składany 1 

11 Peeling kawitacyjny 
służy do wykonywania takich zabiegów jak: 
peeling kawitacyjny, 
sonoforeza, 
jonoforeza, 
baza, 
szpatuła 
moc: min 15 W, 
Instrukcja w języku polskim, 
Przewód zasilający. 

4 

12 Stolik pomocniczy 
3 półki, 
stolik umieszczony na 4 kółkach, 
szerokość około 50 cm, 
wysokość około 70 cm. 

4 

CZEŚĆ 2 - STERYLIZACJA 

1 Autoklaw 
urządzenie klasy B wraz z drukarką, 
dwie metalowe tacki, 
elektroniczna blokada drzwi, 
kabel zasilający, 
wężyk odprowadzający wodę, 
pojemnik na wodę, 
posiada certyfikat CE, 
maksymalne ciśnienie pracy 0.21-0.23 MPA. 

1 

2 Myjka ultradźwiękowa 
tacka z tworzywa sztucznego, 
pokrywa urządzenia, 
przewód zasilający, 
moc całkowita 220 W 
instrukcja, 
gwarancja. 

1 
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CZĘŚĆ 3 – ARTYKUŁY KOSMETYCZNE 

1 Aceton 100 ml  

2 Bańki chińskie 
Komplet w 4 rozmiarach, 
gumowe. 

4 komp. 

3 Baza 14 ml 4 

4 Cążki 10 

5 Cleaner 500 ml 2 

6 Frezarka do manicure 
służy do ściągania żelu oraz hybrydy z paznokci, usuwania skórek, 
kolor biały, 
liczba obrotów: 0-30 tys, 
obroty wsteczne, 
moc: 45 W, 
rączka twist lock, 
sterowanie pedałem nożnym oraz bazą. 

4 

7 Frezy do frezarki do manicure – zestaw 4 

8 Henna Recectocill (czarny x4/grafit x4/nat. Brąz x3/jasny braz x3/ 
niebieska czerń x2) 15 ml 

16 

9 Kakao 1 

10 Kieliszki do henny 5 

11 Lakiery do paznokci zwykłe i hybrydowe 10 

12 Lampa UV Led 
służy do utwardzania manicure żelowego lub hybrydowego, 
UV LED, 
kolor biały, 
czasomierz, 
moc: min 54 W. 

4 

13 Miseczki szklane małe 10 

14 Miski plastikowe duże 10 

15 Nożyczki do skórek 4 

16 Parafiniarka 
urządzenie służy do podgrzewania parafiny, 
kolor: dowolny, 
moc: 200 W, 
wielkość dowolna, 
sygnalizacja nagrzania. 

1 

17 Parafina 500 ml 2 

18 Paski w rolce 4 

19 Patyczki do uszu 1000 

20 Pędzel do parafiny 2 

21 Pędzelek do henny 15 

22 Pęsety do regulacji 9 cm 10 

23 Płyn do czyszczenia z wosku 1 

24 Płyn przeciw wrastaniu włosów 2 

25 Pochłaniacz do manicure 
urządzenie, które stawiamy na stoliku do manicure podczas 
piłowania i frezowania paznokci, służy do pochłaniania pyłów 

4 



 

Str. 4 

unoszących się opiłowywanych paznokci, 
wentylatory: 1-3, 
kolor biały, 
tworzywo łatwozmywalne. 

26 Podgrzewacz do wosku – puszka 
podgrzewacz do wosku służy do podgrzwania i upłynniania wosku 
w celu późniejszego wykonania depilacji, 
komora na pojedynczą puszkę, 
sygnalizacja rozgrzania, 
moc: min 65 W, 
pojemność puszki 400 ml. 

2 

27 Podgrzewacz do wosku – rolka 
podgrzewacz do wosku służy do podgrzewania i upłynniania 
wosku w celu późniejszego wykonania depilacji, 
komora pojedyncza – tylko jedna rolka może być podgrzewana, 
sygnalizacja rozgrzania, 
moc: min 65 W. 

4 

28 Primer bezkwasowy 10 ml 2 

29 Primer kwasowy 15 ml 2 

30 Pudełka na waciki  10 

31 Szpatułki drewniane cienkie 100 

32 Szpatułki drewniane grube 100 

33 Talk 2 

34 Top 12 ml 4 

35 Waciki kosmetyczne 20 x 1000 

36 Woda utleniona 6 

37 Wosk naturalny w rolce 15 

38 Wosk w puszce 400 ml 4 

39 Zestaw opakowany pilnik+polerka+patyczek 100 

CZĘŚĆ 4 – ARTYKUŁY JEDNORAZOWE 

1 Czepki jednorazowe 100 

2 Folia aluminiowa 250 m 1 

3 Folia strech 1 

4 Folia strech do owijania łóżek 3 

5 Maseczki jednorazowe 200 

6 Nerka metalowa 4 

7 Okulary ochronne 4 

8 Oliwka do skórek 75 ml 2 

9 Płyn do dezynfekcji skóry 5 l 2 

10 Płyn do dezynfekcji w myjcie ultradźwiękowej 2 

11 Płyn do odkażania skóry 250 ml 4 

12 Podkłady w rolce podfoliowane białe 10 

13 Prześcieradła w rolce papierowe białe 10 

14 Pudełka czerwone na odpady skażone 0,7 l 8 

15 Ręczniki papierowe do czyszczenia 30 

16 Rękawiczki frote 2 pary 

17 Rękawiczki jednorazowe foliowe 100 

18 Rękawiczki nitrylowe S,M,L 100 5xS 5xM 
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5xL 

19 Środki do dezynfekcji powierzchni 5 l 2 

20 Torebki do sterylizacji 90 x 230 mm 200 

21 Torebki do sterylizacji narzędzi w autoklawie 50 x 100 mm 
samoprzylepne 

200 

22 Waciki bezpyłowe 12 W 500 szt. 2 

 


