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Rozeznanie rynku – realizacja szkolenia „Kurs stylistka paznokci”  

w projekcie „ERKON – droga do niezależności” 
 

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nie stanowi oferty   

w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Celem rozeznania cenowego jest zbadanie ofert rynku i potwierdzenie ceny rynkowej za realizację 

szkolenia Kurs stylistka paznokci w ramach projektu ERKON – droga do niezależności 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata  

2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

ZAMAWIAJĄCY 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych  

z siedzibą przy ul. Hetmańska 28,  

82-300 Elbląg 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA ORAZ WARUNKI 

Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja szkolenia „Kurs stylistka paznokci” dla 2 os.  

|w okresie od 06.07.2020 r. zgodnie z zakresem tematycznym, tj.: 

 

 

Część teoretyczna 18h: 
 

– BHP w gabinecie kosmetycznym 

– podstawy higieny w gabinecie: dezynfekcja i sterylizacja 

– budowa płytki paznokciowej 

– choroby paznokci 

– wskazania i przeciwwskazani do zabiegu 

– pielęgnacja dłoni i paznokci 

– omówienie narzędzi, pilników i polerek 

– omówienie zabiegu oraz preparatów 
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Część praktyczna 42h: 
 

MANICURE JAPOŃSKI 

– technika i kolejność nakładania preparatów 

– uzupełnianie manicure japońskiego 

 

 

METODA ŻELOWA basic Almond & Oval- szablon, tips, naturalna płytka 

– prawidłowe przygotowanie płytki 

– przedłużanie paznokci żelem na tipsie i formie 

– prawidłowe przyklejanie tipsów 

– prawidłowe podcinanie na 2 sposoby i podklejanie formy 

– nauka modelowania żelu na tipsie (clear plus kolor) 

– nauka modelowania żelu na formie (french, clear, cover-efekt wydłużonego łożyska) 

– utwardzanie naturalnej płytki paznokcia żelem 

– budowanie krzywej C 

– french z kamuflażem 

– technika prawidłowego piłowania migdał i owal 

– dopełnienie paznokci żelowych 

– odnowa paznokci żelowych 

– kosmetyka paznokci żelowych 

– opracowanie zapowietrzeń powstałych w żelu 

– ściąganie żelu 

– praca na frezarce 

– 3 rodzaje zacisków tuneli (salonowy, na szkielecie i na budowie) 

 

 

 

MANICURE HYBRYDOWY KOMBINOWANY – perfekcyjna hybryda 

zaaplikowana pod same 

skórki 

– manicure (biologiczny, klasyczny, frezarką) 

– indywidualne doradztwo. Omówienie i prezentacja produktów i akcesoriów 

niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu 

– prawidłowe przygotowanie naturalnej płytki do zabiegu manicure hybrydowego 

– prawidłowa aplikacja bazy z nadbudową (Apexem), lakierów hybrydowych pod same 

skórki i topu z perfekcyjną linią światła 

– przedłużanie naturalnej płytki, bądź rekonstrukcja paznokcia złamanego bazą budującą 

III-ciej generacji 

– prawidłowe usuwanie preparatu z płytki 

– kolor & french manicure 

– techniki pracy z frezarką 
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SZKOLENIE NAIL ART TRENDY– Szybkie Zdobienia Salonowe 

– bieżące trendy salonowe, to co robimy w salonach (inspiracje z internetu) 

– babyboomer ombre french 

– abstrakcyjne wzory (przypominające marmurkowe zygzaki) Marble Nails, Marmur, 

Kwarc- rozlane akwarele 

– aplikacja wodnych naklejek w bezpieczny sposób 

– brokatowe ombre 

– omowinie kolorystyki stylizacji, jakie kolory będą „na topie” w bierzącym sezonie 

 

Paznokcie WEDDING NAIL Art – bierzące trendy w zdobieniach ślubnych 

– charakterystyka i kolorystyka zdobień wedding Nail Art 

– akcesoria i produkty używane przy zdobieniu wedding 

– technika zdobień (ornamenty o subtelnych i romantycznych ksztaltach) 

– technika idealnego french manicure 

– technika zdobień koronkowych i pikowań 

– baby boomer, trendy w zdobieniach wedding 

– część praktyczna praca na tipsach lub słoneczku 

 

METODA AKRYLOWA basic Almond & Oval- szablon, tips, naturalna płytka 

– prawidłowe przygotowanie płytki 

– przedłużanie paznokci akrylem na tipsie i formie 

– prawidłowe przyklejanie tipsów 

– prawidłowe podklejenie formy 

– nauka modelowania akrylu na tipsie (clear plus kolor) 

– nauka modelowania akrylu na formie (french, clear, cover-efekt wydłużonego łożyska) 

– utwardzanie naturalnej płytki paznokcia akrylem, extra małe przedłużenie masą  

bez użycia tipsa czy szablonu 

– french z kamuflażem 

– technika prawidłowego piłowania kształt migdał i owal 

– dopełnienie paznokci akrylowych 

– odnowa paznokci akrylowych 

– kosmetyka paznokci akrylowych 

– praca na frezarce 

– test + omówienie całej procedury 

 

 

Technika PERFEKCYJNEGO OMBRE dwu, trzykolorowego i fantazyjnego na 

kilka sposobów + 

ORNAMENTY 

– techniki nakładania za pomocą pędzli (comb, ścietych) gąbeczek 

– technika ombre w poziomie wertykalne 

– technika ombre w pionie horyzontalne 

– ombre z trzech kolorów 

– french metodą ombre babyboomer 
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– technika ombre na hybrydzie, żelami 

– ombre w modzie ślubnej 

– nowości, trendy 

– patenty na gładkie, czyste stylizacje 

– umiejętność łączenia kolorów 

 

TEMPO PRACY PRACA Z FREZARKĄ 

– dobór odpowiednich frezów do pracy 

– przygotowanie naturalnej płytki za pomocą frezarki 

– szybkie zbudowanie paznokci 

– szybka praca z szablonami, podcięcia i nacięcia tworzące ekspresowo piękny tunel 

– najlepszy sposób opiłowania zbudowanych paznokci frezarką 

– dobór produktów ułatwiających stylizację 

– rodzaje frezarek 

– rodzaje frezów 

– sposoby pracy frezarką 

– usuwanie skórek 

– usuwanie lakierów hybrydowych 

– szybki sposób na usunięcie starej masy żelowej, akrylowej lub akrylożelowej 

 

 

 

 

w łącznym wymiarze 60 godzin  

w tym: 18h teorii oraz 42h praktyk  

6h/dziennie  

 

 

Wykonawca szkolenia zapewni: 

a) Miejsce szkolenia – miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się w Elblągu i musi być 

dostępne dla osób niepełnosprawnych, 

b) Poczęstunek dla uczestników szkolenia, w skład którego wchodzą co najmniej: kawa, herbata, 

woda mineralna, ciastka, 

c) zakres tematyczny, który będzie zgodny z wymaganym zakresem tematycznym dla danego 

szkolenia, 

d) niezbędny sprzęt i materiały do przeprowadzenia szkolenia, w tym materiały szkoleniowe 

przekazane na własność uczestnikom 

e) zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia  

f) uczestnikowi odpowiednie warunki  higieny osobistej oraz bezpieczne warunki pracy w celu 

zapewnienia ochrony zdrowia przed covid-19 
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Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

• wykonawca zapewni do realizacji szkolenia trenerów, którzy muszą posiadać 

wykształcenie kierunkowe i posiadać niezbędne uprawnienia do prowadzenia szkolenia, 

które jest przedmiotem zamówienia 

• wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Olsztynie lub do właściwego rejestru ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej. 

 

CENA 

• Wykonawca określi cenę za realizację szkolenia „Kurs stylistka paznokci”  

wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego (jeśli dotyczy) 

• Cena w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) brutto. 

• Oferty będą oceniane wg kryterium: cena brutto – 100% 

 

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do dnia 26.06.2020 r. w formie papierowej  

w siedzibie Zamawiającego – ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


