
 
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - w ramach projektu 

pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 
raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

 
 

G: PRACOWNIA FRYZJERSKO - KOSMETYCZNA 
 
CZĘŚĆ 16 - SPRZĘT KOSMETYCZNY II 
 

1. Stolik do manicure z pochłaniaczem 

Dostawa obejmuje 6 sztuk fabrycznie nowych stolików do manicure z pochłaniaczem 

Opis stolików do manicure z pochłaniaczami do dostarczenia:  

Stolik do manicure z pochłaniaczem: 

 wymiary min.: szer. 120cm, wys. 75cm, gł. 40-50 cm, 

 zestaw szuflad 

 poduszka zabiegowa 

 pochłaniacz pyłu 

 kółka ułatwiające przesuwanie  

 

Dostawa 

2. Frezarka dla gabinetów kosmetycznych 

Dostawa obejmuje 6 fabrycznie nowych frezarek dla gabinetów kosmetycznych 

Opis frezarek do dostarczenia:  

 płynna regulacja obrotów w zakresie od 0-30 tys. obrotów,  

 średnica frezów +/- 2.32, 

 rączka TWIST-LOCK (wymiana freza jednym ruchem),  

 moc: min. 45W.  

 w zestawie: głowica frezarki, baza frezarki, pedał nożny, podstawka pod głowicę, zestaw frezów do 

frezarki (min. 10 sztuk w zestawie – frezy diamentowe, karbidowe, z piaskowca) 

 sterowanie pedałem nożnym i w bazie  

Dostawa 

3. Taboret Kosmetyczny 

 

Dostawa obejmuje 6 sztuk fabrycznie nowych taboretów kosmetycznych 

 

Opis taboretów do dostarczenia:  

 pełna regulacja kąta nachylenia siedziska i wysokości oparcia,  

 podstawa z kółkami 



 
 

 regulacja wysokości 
 
Dostawa 

4. Zestaw do parafiny 

 

Dostawa obejmuje 6 fabrycznie nowych zestawów do parafiny 

 

Opis zestawów do parafiny do dostarczenia:  

 Moc min 180W 

 Podgrzewacz parafiny 

 Parafina 450 g -  min. 2 szt.  

 Rękawica frotte koloru białego min. 2szt. 

 Rękawice foliowe 

 Pędzelek do nakładania parafiny 
 

Dostawa 

5. Lampa oświetleniowa 

 

Dostawa obejmuje 6 sztuk fabrycznie nowych lamp oświetleniowych 

 

Opis lamp oświetleniowych do dostarczenia:  

 LAMPA Lupa Led, 

 Oświetlenie LED, 

 Statyw min. 4-ramienny, 

 Statyw na kółkach, 

 Moc min. 12W, 5 dioptrii. 

 
Dostawa 

 
 


