
 

Projekt Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów 
kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NR P1/11/2019/POWR/REG 

  

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 dotyczące zakupu Analizatora składu ciała 
(1 szt.) na zajęcia projektowe realizowane w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia Kod CPV 
i nazwa: 33100000-1 - Urządzenia medyczne 
w ramach projektu „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach 
zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

z dnia  15 listopada 2019 r. 

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie:  

  

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

Członkowie:   mgr Anna Pawlak 

mgr Olga Butowska  

 

2. Przedmiot postępowania  

  
Przedmiotem postępowania w ww. zakresie jest zakupu Analizatora składu ciała (1 szt.) na zajęcia 
projektowe realizowane w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia Kod CPV i nazwa: 33100000-
1 - Urządzenia medyczne w ramach projektu „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji 
zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

  
Przedmiot zamówienia:  

Zamówienie obejmuje dostarczenie Analizatora składu ciała (1 szt.) na potrzeby przeprowadzenia zajęć 

praktycznych z dietetyki w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia. 

 

Minimalne wymagane parametry: 

 

- Analiza składu ciała (min. całkowita zawartość wody, białko, minerały, masa tkanki tłuszczowej, masa 

ciała); 

- Analiza mięśniowo-tłuszczowa (min. masa ciała, masa mięśni szkieletowych, masa tkanki 

tłuszczowej); 

- Diagnoza otyłości (wskaźnik masy ciała, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej); 

- Segmentalna beztłuszczowa masa ciała (prawa ręka, lewa ręka, tułów, prawa noga, lewa noga); 

- Segmentalna tłuszczowa masa ciała (prawa ręka, lewa ręka, tułów, prawa noga, lewa noga); 

- Kontrola masy ciała (docelowa masa ciała, kontrola masy ciała, kontrola tkanki tłuszczowej, kontrola 

mięśni); 

- Parametry badania (BMR, wskaźnik Talia-Biodro, poziom tłuszczu trzewnego, stopień otyłości) 

- Oprogramowanie w języku polskim. 

 

Termin dostarczenia zamówienia:  do 02.12.2019 r.  

 

3. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2019/POWR/REG zamieszczono dnia 6 listopada 2019 r.:  



 

Projekt Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów 
kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

  

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

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

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14 listopada 2019 r.  

  

5. W    odpowiedzi    na    zapytanie    ofertowe    nr    1/11/2019/POWR/REG  w    terminie 

nieprzekraczalnym  do  dnia  14 listopada 2019 r. wpłynęły następujące oferty w liczbie 3:  

 

Lp.  Nazwa wykonawcy  Dane adresowe  Cena brutto jednostkowa 

 

Data wpłynięcia  

1. Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy Ul. Warszawska 79A 
15-201 Białystok 

11000,00 08.11.2019 

2. Vitako Sp. z o.o.  Ul. S. Żaryna 7C 
02-593 Warszawa 

16999,00 13.11.2019 

3. Medkonsulting Tanita Polska  
Sara Wylegalska 

Ul. Jana Ludygi 
Laskowskiego 21 
61-407 Poznań  

21384, 00 zł 14.11.2019 

  

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

1/11/2019/POWR/REG :  

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
1. Cena 100%  
 
Ad 1.  
 

Liczba punktów = Najniższe wynagrodzenie brutto ze wszystkich złożonych ofert  x 100  

              Wynagrodzenie brutto badanej oferty  

 
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją usługi.  
Ocena dokonywana będzie oddzielnie dla każdej z pozycji tj. każdej grupy produktów 
kosmetycznych/higienicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od oceny oferty w przypadku, w którym jedna z pozycji 
nie będzie zgodna z wymaganiami pkt 2.3.  
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana przez Zamawiającego za 
najkorzystniejszą.  
 

8. Liczba punktów uzyskanych przez oferenta podlegającego ocenie:  

Lp.  Nazwa wykonawcy  Dane adresowe  Kryterium cena [pkt.]  Liczba punktów  

1.  Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy Ul. Warszawska 79A 
15-201 Białystok 

100 100 

2. 
Vitako Sp. z o.o.  Ul. S. Żaryna 7C 

02-593 Warszawa 
65 65 

3. 
Medkonsulting Tanita Polska  
Sara Wylegalska 

Ul. Jana Ludygi Laskowskiego 21 
61-407 Poznań  51 51 
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9. Wszyscy oferenci spełnili wymagania dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z 

pkt V zapytania ofertowego.   

 

10. Wybrany wykonawca:  

Lp.  Nazwa wykonawcy  Dane adresowe  

1.  Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy Ul. Warszawska 79A 
15-201 Białystok 

 

11. Uzasadnienie wyboru oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z pkt IV 

zapytania ofertowego. Komisja przeprowadzająca postępowanie wybrała ofertę z najwyższą 

liczbą punktów, 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 Butowska 

   

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 zapytanie ofertowe.   
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ZAŁĄCZNIK 2 do protokołu P1/11/2019/POWR/REG  

Lista rankingowa wykonawców do ogłoszenia na stronie projektu.  

  

Dot.:  

Protokół wyboru wykonawcy nr P/1/11/2019/POWR/REG  

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2019/POWR/REG dotyczące zakupu Analizatora składu ciała (1 szt.) na 

zajęcia projektowe realizowane w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia 

Kod CPV i nazwa: 33100000-1 - Urządzenia medyczne 

Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów:  

Lp.  Nazwa 

wykonawcy  
Dane adresowe  Liczba 

punktów 

Diagnostyka 

laboratoryjna 

w pracy 

dietetyka 

Data 

wpłynięcia  

Zakwalifikowany 

1.  Maniac Gym 
A.B.H. Leszczyńscy 

Ul. Warszawska 79A 
15-201 Białystok 

100 
08.11.2019 

tak 

2.  
Vitako Sp. z o.o.  Ul. S. Żaryna 7C 

02-593 Warszawa 65 
13.11.2019 

nie 

 
Medkonsulting 
Tanita Polska  
Sara Wylegalska 

Ul. Jana Ludygi 
Laskowskiego 21 
61-407 Poznań  

51 
14.11.2019 

nie 
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ZAŁĄCZNIK 3 do protokołu P1/11/2019/POWR/REG  

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

na zapytanie ofertowe.  

  

Gdańsk, 15 listopada 2019 r.  

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O BRAKU POWIĄZAŃ 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 1/11/2019/POWR/REG dotyczące zakupu Analizatora 

składu ciała (1 szt.) na zajęcia projektowe realizowane w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia Kod 

CPV i nazwa: 33100000-1 - Urządzenia medyczne), z niżej wymienionymi podmiotami, które złożyły 

oferty w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe w ramach projektu „Praktycznie dla zdrowia” – 

rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole 

Zdrowia w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego:  

 

Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy Ul. Warszawska 79A 
15-201 Białystok 

Vitako Sp. z o.o.  Ul. S. Żaryna 7C 
02-593 Warszawa 

Medkonsulting Tanita Polska  
Sara Wylegalska 

Ul. Jana Ludygi Laskowskiego 21 
61-407 Poznań  

 

 

 


