
 

Projekt Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły 
Zdrowia w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NR P/2/02/2020/POWR/KOMP 

 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie wynajmu sprzętu 

hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech w ramach 

projektu Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii 

Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

 
1. Komisja przeprowadzająca postępowanie:  

 

Przewodniczący:  dr hab. Marcin Geryk, prof. WSZ – kierownik projektu 

Członkowie 

  mgr Anna Pawlak 

  mgr Olga Hofman 

 

2. Przedmiot postępowania 

 

Przedmiotem postępowania jest wynajem sprzętu hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia 

warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech, w ramach projektu Konkurencyjni na rynku pracy – 

zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Przedmiot zamówienia: 

  
1.1. Najem urządzeń hi-tech, dla potrzeb prowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-

tech (np. 1 urządzenie na jeden - 8 godzinny - dzień warsztatu), z przeznaczeniem do: 

a) redukcji zlokalizowanej tkanki tłuszczowej, redukcji cellulitu, ujędrnianie skóry, liftingu 

skóry twarzy i ciała, 

b) epilacji, redukcji przebarwień, zamykanie naczynek na twarzy i nogach, resurfacing 

skóry, redukcji blizn i rozstępów, redukcji zmarszczek, 

c) rewitalizacji skóry, wyrównania kolorytu, wyrównywania struktury skóry, drenażu 

limfatycznego, redukcji obrzęków i zastojów. 

1.2. Najem w/w urządzeń hi-tech, umożliwiający przeprowadzenie 96 godzin warsztatów -  

8-godzinnych dla 12 grup [1 gr – 5 UP], z zastrzeżeniem, iż praca na jednym 

urządzeniu dla 4 grup będzie wynosiła odpowiednio – 32 h. 

 

3. Zapytanie ofertowe nr 2/02/2019/POWR/KOMP zamieszczono dnia 20 lutego 2020: 

 

 W bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 Na stronie projektu http://powr.wsz.pl/  
 

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 27 lutego 2020 r. 
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5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/02/2020/POWR/KOMP w terminie 

nieprzekraczalnym do dnia 27 lutego 2020 r. wpłynęły następujące oferty w liczbie 1: 

 

Lp. Nazwa 

wykonawcy 

Dane 

adresowe 

wykonawcy 

 Cena 

brutto 

usługi 

Termin 

złożenia 

1. Abikos 

Roland 

Sipowicz 

Ul. Jana 

Uphagena 

24, 80-237 

Gdańsk 

Właściwości 
urządzenia 1:  
redukcja 

zlokalizowanej tkanki 

tłuszczowej, redukcja 

cellulitu, ujędrnianie 

skóry, lifting skóry 

twarzy i ciała.  

123,00 24.02.2020 

Właściwości 
urządzenia 2:  
epilacja, redukcja 

przebarwień, 

zamykanie naczynek 

na twarzy i nogach, 

resurfacing skóry, 

redukcja blizn i 

rozstępów, redukcja 

zmarszczek.  

110,70 

Właściwości 
urządzenia 3:  
rewitalizacja skóry, 

wyrównanie kolorytu, 

wyrównywanie 

struktury skóry, drenaż 

limfatyczny, redukcja 

obrzęków i zastojów.  

110,70 

 

6. Kryteria wyboru ofert zastosowane przez Zamawiającego, zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego nr 2/02/2020/POWR/KOMP: 

  

1. Cena brutto - 100% [co stanowi 100 pkt] 
 

Cb = [Cm /Cf] x 100 
 
gdzie: 
 
Cm – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 
Cf. – cena wg formularza oferty badanej, 
Cb – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie. 
 
Liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto stanowią ocenę końcowa oferty. 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku niemożliwości wybrania 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie 
projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. 
Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za 
ofertę najkorzystniejszą. 
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7. Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów 

 

Lp. Nazwa wykonawcy Dane adresowe 

wykonawcy 

Kryterium 

stawka - 

punkty 

Liczba 

punktów 

1. Abikos Roland 

Sipowicz 

Ul. Jana 

Uphagena 24, 80-

237 Gdańsk 

100 100 

 

8. Wszyscy oferenci spełnili wymagania dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie 

z pkt. VI zapytania ofertowego 

 

9. Wybrany wykonawca: 

 

Nazwa wykonawcy Dane adresowe wykonawcy 

Abikos Roland Sipowicz Ul. Jana Uphagena 24, 80-237 Gdańsk 

 

 

10. Uzasadnienie wyboru oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z pkt 

V zapytania ofertowego. Komisja przeprowadzająca postępowanie wybrała ofertę z 

najwyższą liczba punktów w ramach danego modułu, stanowiącą sumę punktów 

przyznanych za kryterium cena oraz kryterium doświadczenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy członków komisji: 

 

…………………………………………………. 

Przewodniczący: 

Dr hab. Marcin Geryk, prof. WSZ – kierownik projektu 

 

Członkowie: 

 

…………………………………………….. 

mgr Anna Pawlak 

 

 

……………………………………………. 

mgr Olga Hofman 

 

 

Załączniki: 

1. Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

2. Lista rankingowa wykonawców do ogłoszenia na stronie projektu. 

3. Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań z osobami, które złożyły oferty w 

odpowiedzi na zapytania ofertowe. 
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Załącznik 2 do protokołu P/2/02/2020/POWR/KOMP 

Lista rankingowa wykonawców do ogłoszenia na stronie projektu 

 

Dot.: 

Protokół wyboru wykonawcy nr P/2/02/2020/POWR/KOMP  
Zapytanie ofertowe nr 2/02/2020/POWR/KOMP (dotyczące wynajmu sprzętu hi-tech dla 
potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech) Kod CPV 39162100-6 
Pomoce dydaktyczne 
 

 

Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów: 

 

Lp. Nazwa 

wykonawcy 

Dane 

adresowe 

wykonawcy 

Termin 

złożenia 

Liczba 

punktów 

Zakwalifikowany 

1. Abikos Roland 

Sipowicz 

Ul. Jana 

Uphagena 24, 

80-237 Gdańsk 

16.09.2019 100 TAK 
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ZAŁĄCZNIK 3 do protokołu P/2/02/2020/POWR/KOMP Oświadczenie Zamawiającego o braku 

powiązań z osobami, które złożyły oferty w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe.  

  

Gdańsk,  28 lutego 2020 r.  

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW KOMISJI O BRAKU POWIĄZAN Z WYKONAWCĄ  

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, wpisana do Rejestru Uczelni 

Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nr 164, NIP: 586-20-14-267, reprezentowana przez dr. hab. Marcina Geryka, Prof. WSZ 

w Gdańsku – kanclerza Uczelni - oświadcza, iż Uczelnia nie jest powiązana osobowo, ani kapitałowo 

w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego nr 2/02/2020/POWR/KOMP (dotyczące wynajmu 

sprzętu hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech) Kod CPV 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne), z niżej wymienionymi podmiotami, które złożyły oferty w 

odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe w ramach projektu Konkurencyjni na rynku pracy – 

zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  

 

Abikos Roland Sipowicz Ul. Jana Uphagena 24, 80-237 Gdańsk 

 

 


