Nasz znak: CKiS/1672/2020

Skawina, 20 sierpnia 2020r.

OGŁOSZENIE
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż używanego wyposażenia Camena Kosmetyka i Masaże według poniższego wykazu:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa urządzenia

Specyfikacja

Taboret kosmetyczny
Kolor biały
Dane techniczne:
Taboret kosmetyczny -wymiary siedziska, średnica 32 cm
ACTIV NR 0716B,
- wysokość min. 50 cm
1020C
- wysokość max. 64 cm
- hydrauliczny
- pięcioramienna podstawa z gumowanymi
kółkami
Stabilny, metalowo-szklany stolik z
gumowanymi kółkami.
Dane techniczne:
- metalowa konstrukcja
Stolik kosmetyczny typ
- 3 szklane półki
1041 GIOVANNI
- gumowane kółka 4 szt.
- wymiary szklanych półek: dł. 50cm, szer. 40cm
- wymiary stolika: dł. 55cm, szer. 45cm, wys.
80cm
Wysokiej klasy leżanka, 3 elektryczne siłowniki
pozwalają ustawić leżankę tak aby zapewnić
Fotel kosmetyczny
komfort zarówno dla klienta oraz osoby
AM278 elektryczny
wykonującej zabieg.
Wymiary: leżanka dł. 190 cm x szer. 70 cm wys.
58-94 cm
Biurko posiada: pochłaniacz pyłu, dwie szuflady
oraz szafkę
BIURKO Giovanni z
Kolor biały
pochłaniaczem
- wymiary stolika dł. 130 cm x szer. 50 cm x wys.
80 cm
Fotel Milano posiada elektrycznie sterowane: wysokość fotela - regulacja kąta nachylenia
siedziska - oparcie - pozycja kołyski Pełne
sterowanie pilotem doskonale ułatwia pracę.
Fotel kosmetyczny
Dodatkowo fotel posiada manualną regulację
elektryczny MILANO
nachylenia podnóżka i zagłówka. Fotel w
GIOVANNI
kolorze białym
W skład fotela wchodzą:
- siedzisko z podstawą
- zagłówek z zaślepką

Ilość

Cena
minimalna
brutto
[za 1 szt.]

2 szt.

65,00 zł

2 szt.

120,00 zł

1 szt.

1320,00 zł

1 szt.

195,00 zł

1 szt.

900,00 zł

6.

7.

8.

Parafiniarka ACTIV
ZC-989F

Krzesło do masażu
Habys

Podgrzewacz do
kamieni Top Massage
Stone Heater +
Zestaw 64
bazaltowych kamieni
do masażu

9.

Podgrzewacz do
wosku Duo ACTIV

10.

Lampa UV do
paznokci ASN-45W-1

- podłokietniki 2 szt.
- przedłużenie podnóżka.
Dane techniczne:
- podstawa: szer. 60cm, dł. 109cm
- Podłokietniki: szer. 10cm, dł. 56cm
- Siedzisko: szer. 60cm, dł. 50cm
- Oparcie: szer. 60cm, dł. 57cm, regulacja od
kąta 90 stopni do pozycji leżącej
- Podnóżek: szer. 56cm, dł. min 30cm max
58cm
- napięcie 220-230 V, 50Hz
- moc 150 W
Podgrzewacz do parafiny
kolor pomarańczowo-kremowym
Dane techniczne:
- napięcie 220-240V/50-60Hz
- moc 150W
- wymiary urządzenia szer.31 x dł. 24 x wys. 16
cm
Krzesło do masażu lub tatuażu
Kolor tapicerki seledynowym
Pokrowiec do transporty w kolorze czarnym
Dane techniczne:
- rodzaj regulacji: skokowa
- waga: 9 kg
- wymiary: wys. 110-127 cm, szer.50 cm, gł. 6378 cm
Podgrzewacz do kamieni bazaltowych,
pojemność 18 litrów,
Dane techniczne:
- moc 1450W
- napięcie AC230V/60 Hz
- wymiary zewnętrzne: dł. 52cm, szer. 38cm,
wys. 25cm
Zestaw złożony z 64 kamieni umieszczonych
w wytrzymałej skrzyneczce z naturalnego
bambusa.
Urządzenie do podgrzewania wkładów
woskowych do depilacji
- baza
- podgrzewacz 2 szt.
- przewód zasilający
Dane techniczne:
- napięcie: AC 230/60Hz
- moc: 2x40 W
- waga podgrzewacza: 0,17 kg
- waga bazy :0,41 kg
- wymiary bazy podgrzewacza: 180x130x100
mm
- wymiary podgrzewacza: 180x65x40 mm
model:ASN-45W-1
Kolor: biały
Dane techniczne:
- napięcie: 220-240V/50 Hz
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1 szt.

30,00 zł

1 szt.

360,00 zł

1 szt.

285,00 zł

1 szt.

40,00 zł

1 szt.

30,00 zł

11.

Lampa UV/led do
paznokci Semilac

12.

Kombajn kosmetyczny
GIOVANNI Elegante
17 w 1 ACTIVE DIY1001

13.

Podgrzewacz do
wosku w puszce 8326

14.

Analizator składu ciała
TANITA BC-418 MA
wraz z
oprogramowaniem z
kablem

- moc: 45 W
profesjonalna lampa UV/LED 48/24W,
czasy utwardzania: 5, 30 i 60 sekund
wyposażona w czujnik ruchu, automatycznie
uruchamiający proces
Dane techniczne:
- Wymiary: dł. 15 cm x szer. 19 cm x wys. 8,5
cm.
- Waga netto : 0,45 kg,
- Długość fali UV : 365-405 nm,
- Napięcie wejściowe : 100-240 V, 50/60 Hz,
- Napięcie wyjściowe : DC-24 V, 1,5 A,
- Moc : 48 W (max).
Funkcje kombajnu kosmetycznego Elegante
Glass 17w1:
- mikrodermabrazja diamentowa
- ultradźwięki
- d'arsonwal-prądy wysokiej częstotliwości
- peeling kawitacyjny
- sonoforeza
- mikromasaż
- głowica ciepło
- głowica zimno
- galwanizacja-prąd stały Anodowa
- galwanizacja - pąd stały Katodowa
- jonoforeza
- wapozon ze szklanym pojemnikiem
- ozonoterapia
- lampa Wooda - perfekcyjna diagnostyka cery
- lampa LED
- aromaterapia
- ziołolecznictwo
- podgrzewanie ręczników
Dane techniczne:
- napięcie AC230V / 50-60 Hz
- moc 980 W
- wymiary szer. 43 cm x dł. 43 cm x wys. 112
cm
Urządzenie do podgrzewania wosku do depilacji
w puszce o pojemności 400 lub 500ml.
Dane techniczne:
- moc 150W
- wymiary urządzenia: wys. 11cm z pokrywką
14cm x szer. 19 cm x dł. 25 cm
Odczyt parametrów pomiarowych dla całego
ciała zawiera:
- Całkowita zawartość wody w kg
- TBW - Całkowita zawartość wody w
organizmie w %
- Masa tkanki tłuszczowej w %
- FM - Masa tkanki tłuszczowej w kg
- FFM - Masa tkanki beztłuszczowej
- MM - Masa tkanki mięśniowej w kg
- BMI Indeks masy ciała
- Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
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2 szt.

60,00 zł

1 szt.

4710,00 zł

1 szt.

50,00 zł

1 szt.

3315,00 zł

- BMR Wskaźnik podstawowej przemiany
materii
Segmentowy odczyt dla każdej kończyny ( noga
lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus) zawiera:
- Wskaźnik masy mięśniowej
- Masa mięśniowa kg
- Masa tkanek beztłuszczowych
- Tkanka tłuszczowa %
- Impedancja dla poszczególnych segmentów
ciała

15.
16.

Zegar do sauny
HARVIA
Termohigrometr
HARVIA

17.

Klepsydra HARVIA

18.

Piec do sauny fińskiej

19.

Regał brzozowy
Molger

20.

Ławka brzozowa
Molger

21.

Parowar Tefal S12-B

Specyfikacja techniczna
- Maksymalna waga 200 kg
- Wiek Badanej Osoby 7 do 99 lat
- Dokładność 0.1 kg
- Metoda Pomiaru BIA (bio-elektryczna, analiza
impedancji)
- testowana Klinicznie
- drukarka wbudowana termiczna
Zegar do sauny Harvia ma kształt spodu
drewnianego cebra.
mierzenie temperatury i wilgotności w saunie
Urządzenie do odmierzania czasu 5, 10, 15
minut
Sawo
model: SAV-90N
- zasilanie 400V 3N
- moc 9,0 kW
- sterownik zewnętrzny
Wymiary:
- szer. 37 cm
- gł. 37 cm
- wys. 140 cm
Wymiary:
- szer.79 cm
- gł. 37 cm
- wys. 50 cm
- maksymalne obciążenie 100 kg
Dane techniczne:
- moc 550 W

1 szt.

75,00 zł

1 szt.

35,00 zł

1 szt.

20,00 zł

1 szt.

330,00

1 szt.

45,00 zł

1 szt.

40,00 zł

1 szt.

60,00 zł

Oferty kupna należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu na załączonym do
ogłoszenia druku ofertowym.
Kopertę (opakowanie) należy zaadresować:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11
i oznaczyć:
„Oferta na zakup wyposażenia Camena Kosmetyka i Masaże”
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Oznakowane tak oferty należy składać w Sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
nadsyłać drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera do dnia 9 września 2020 roku do
godz.9.00
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: Pani Monika Misiuda – tel. 12 276
26 01 w. 26, kom. 784 096 079, e-maila: monika.misiuda@ckis.pl
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jeden. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) do postępowania niniejszego
stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r.
w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443).
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32050 Skawina, tel. (12) 256 95 60, e-mail: centrumks@ckis.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
poczty elektronicznej iodo@ckis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 uczestnictwa w sprzedaży używanego wyposażenia Camena Kosmetyka i Masaże –
podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy.
 obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą przetwarzania jest niezbędność
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji –
podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.
4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych
z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu,
do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu
przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w zakresie jakim podstawą
przetwarzania nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), ograniczenia
przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie jakim podstawą
przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora).
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w sprzedaży
i zawarcia umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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do

zautomatyzowanego

