
 

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

Funduszu Społecznego 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NR P/2/08/2017/POWR 

 

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 Zarządzania w Gdańsku 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

z dnia  22 sierpnia 2017 r. 

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie: 

 

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

Członkowie:  

mgr Olga Hofman 
inż. Aleksandra Świdwińska 
 

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 Zarządzania w Gdańsku, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie urządzeń na 

potrzeby zorganizowania 96 godzin warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech, Kod 

CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, realizowana w ramach projektu 

Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii 

Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wg kryteriów: 

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, resurfacingu, redukcji zmarszczek, 

blizn, rozstępów i przebarwień, 

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

limfatycznego, redukcji obrzęków i zastojów. rev 

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 2/08/2017/POWR zamieszczono dnia 4 sierpnia 2017: 

 

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



 

Projekt Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły 
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Funduszu Społecznego 

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

 

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

5. W    odpowiedzi    na    zapytanie    ofertowe    nr    2/08/2017/POWR  w    terminie 

nieprzekraczalnym  do  dnia  21 sierpnia  2017  r.  do  godziny  16.00  wpłynęła 1 oferta: 4 

MARKT Marta Siemionko, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 4/1b 

 

6. Postępowanie nierozstrzygnięte. Oferta nie spełnia kryterium: wynagrodzenie. 

Na tym protokół zakończono. 

Podpisy członków komisji: 

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

Członkowie:  

………………………… 
mgr Olga Hofman 
 

………………………………… 
inż. Aleksandra Świdwińska 
 
Załączniki:  

1. Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań z osobami, które złożyły oferty 
w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
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ZAŁĄCZNIK 2 do protokołu wyboru wykonawcy nr P/2/08/2017/POWR 

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

na zapytanie ofertowe. 

 

Gdańsk, 22 sierpnia 2017 r. 

OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO O BRAKU POWIĄZAŃ Z WYKONAWCĄ 

Wyższa Szkoła Zarządzania 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 2/08/2017/POWR 

(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 Zarządzania w Gdańsku, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  

1. 4 MARKT Marta Siemionko, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 4/1b. 

 


