
 

Projekt Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów 
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PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NR P4/02/2020/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 wyboru trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu 
projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym” 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  06 marca 2020 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 wybór trenera prowadzącego szkolenia w ramach 

zespołu projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym” (kod CPV 80000000-4 - Usługi 

edukacyjne i szkoleniowe) 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   
 
Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.  

 

2.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu 

projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym”. 

Wykonawca [trener] zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej jednej edycji szkoleń dla 

studentów dietetyki z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) jedna edycja szkoleń jest rozumiana jako warsztaty prowadzone dla dwóch grup (6 UP na grupę); 

b) każda grupa musi zrealizować 24 h zajęć, łącznie 2 grupy x 24 h = 48 h; łącznie trzy edycje: 144h – 

24h/UP; 
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c) wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe w formie prezentacji elektronicznych bądź innych 

materiałów dydaktycznych, uzgodnionych z zamawiającym na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów; 

d) wykonawca przeprowadza ankietę diagnostyczną na początku i na końcu wsparcia. 

Okres sprawowania funkcji: marzec 2020 r. – czerwiec 2022 r. 

Czas pracy: wg harmonogramu ustalonego z zamawiającym 

Miejsce sprawowania funkcji: GDAŃSK 

 

3. Zapytanie ofertowe nr 4/02/2019/POWR/REG zamieszczono dnia 25 lutego 2020 r.:  

 

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

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

  

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 03 marca 2020r.  

  

5. W    odpowiedzi    na    zapytanie    ofertowe    nr  4/02/2019/POWR/REG w    terminie 

nieprzekraczalnym  do  dnia  03 marca 2020 r. wpłynęły następujące oferty w liczbie 10:  

 

- EGIDA Ubezpieczenia Daniel Kamiński, ul. Pieniężnego 18B/211, 10-006 Olsztyn; wynagrodzenie 

brutto za godzinę warsztatu: 22 560, 00 zł; doświadczenie zawodowe: brak informacji 

- Karolina Wittek cogito bis, ul. Kochanowskiego 83/3, 80-405 Gdańsk; wynagrodzenie brutto za 

godzinę warsztatu: 99,00 zł; doświadczenie zawodowe: > 4 lat 

- Michał Czarnota, ul. --- , 80-283 Gdańsk; wynagrodzenie brutto za godzinę warsztatu: 50,00 zł; 

doświadczenie zawodowe: > 3 lat 

- A&M Firma Eventowo- Szkoleniowa Małgorzata Robaczek, ul. Armii Krajowej 58, 82-200 Malbork; 

wynagrodzenie brutto za godzinę warsztatu: 98,00 zł; doświadczenie zawodowe: > 4 lat 

- INPROGRESS Sp.  o.o., ul. Balicka 95, 30-149 Kraków; wynagrodzenie brutto za godzinę warsztatu: 

242,50 zł; doświadczenie zawodowe: > 4 lat 

- Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst- Kamińska, Kaczmarskiego 2/3, 81-230 Gdynia; 

wynagrodzenie brutto za godzinę warsztatu: 100,00 zł; doświadczenie zawodowe: brak 

doświadczenia  zawodowego zgodnie z dziedziną będącą przedmiotem warsztatów 

-PRO EGO TRAINING S.C. Ryszard Lubnau Małgorzata Zaremba, ul. Derdowskiego 25/6, 80-319 

Gdańsk; wynagrodzenie brutto za godzinę warsztatu: 125,00 zł; doświadczenie zawodowe: > 4 lat 

- Janiszewscy.pro Piotr Mikołaj Janiszewski, ul. Płocka 10 lok. 2, 80-180 Gdańsk, wynagrodzenie 

brutto za godzinę warsztatu: 120,00 zł; doświadczenie zawodowe: > 4 lat 

- Gabinet Dietetyki Medycznej Dietamed Katarzyna Andruszkiewicz, ul. Powstania Styczniowego 

18/16, 81-519 Gdynia;  brutto za godzinę warsztatu: 60,00 zł; doświadczenie zawodowe: brak 

doświadczenia  zawodowego zgodnie z dziedziną będącą przedmiotem warsztatów 
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- APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa; brutto za godzinę warsztatu: 182,38 

zł; doświadczenie zawodowe: > 4 lat 

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

nr 4/02/2019/POWR/REG 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1. Wynagrodzenie 80% [co stanowi 80 pkt]  

2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia – 20% [co stanowi 

20 pkt] 

 

Ad 1.  

Liczba punktów = (Najniższe wynagrodzenie brutto ze wszystkich złożonych ofert x 100 x 80%)/ 

Wynagrodzenie brutto badanej ofert  

 

Wynagrodzenie musi być podane w PLN cyfrowo i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

usługi.  

 

Ad 2.  

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia – oferty, w których to 

kryterium nie będzie spełnione nie podlegają ocenie.  

 

20 pkt – powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego zgodne z dziedziną będącą przedmiotem 

warsztatów  

10 pkt – powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego –II-  

5 pkt – co najmniej 2 letnie –II-  

 

Liczby punktów otrzymanych za kryterium wynagrodzenie oraz kwalifikacje, po zsumowaniu stanowią 

ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku 

niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny bilans kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte 

w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.  

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą. 

 

 

8. Liczba punktów uzyskanych przez oferentów podlegających ocenie:  

 
Lp. Nazwa oferenta Kryterium stawka - 

punkty 
Kryterium dośw. - punkty Suma punktów 

1. EGIDA Ubezpieczenia Daniel Kamiński - brak spełnienia kryterium- 

oferta nie podlega ocenie 

- 

2. Karolina Wittek cogito bis 40,40 20 60,40 

3. Michał Czarnota 80 10 90 
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4. A&M Firma Eventowo- Szkoleniowa Małgorzata 

Robaczek 

40,82 20 60,82 

5. INPROGRESS Sp.  o.o. 16,50 20 36,50 

6. Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst- Kamińska - brak spełnienia kryterium- 

oferta nie podlega ocenie 

- 

7. PRO EGO TRAINING S.C. 32 20 52 

8. Janiszewscy.pro Piotr Mikołaj Janiszewski 33,33 20 53,33 

9. Gabinet Dietetyki Medycznej Dietamed Katarzyna 
Andruszkiewicz 

- brak spełnienia kryterium- 
oferta nie podlega ocenie 

- 

10. APHR Sp. z o.o. 21,93 20 41,93 

 

 

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

pkt VI zapytania ofertowego.   

 

10. Wybrany wykonawca: 

 

Michał Czarnota, ul. ---- , 80-283 Gdańsk 

 

11. Uzasadnienie wyboru oferty: wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części 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 
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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 P4/02/2020/POWR/REG 

Lista rankingowa wykonawców do ogłoszenia na stronie projektu  

  

Dot.:  Protokół wyboru wykonawcy nr P4/02/2020/POWR/REG 

Zapytanie ofertowe nr 4/02/2019/POWR/REG dotyczące wyboru trenera prowadzącego szkolenia w 
ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym” ” (kod CPV 80000000-4 - Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe) 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   
 

Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów:  

 

Lp. Nazwa oferenta Dane adresowe oferenta Liczba 

punktów 

Oferta wybrana 

1. EGIDA Ubezpieczenia Daniel 
Kamiński 

ul. Pieniężnego 18B/211, 10-

006 Olsztyn 

0,18 
nie 

2. Karolina Wittek cogito bis ul. Kochanowskiego 83/3, 
80-405 Gdańsk 

60,40 
nie 

3. Michał Czarnota ul. --- , 80-283 Gdańsk 90 tak 

4. A&M Firma Eventowo- 

Szkoleniowa Małgorzata 
Robaczek 

ul. Armii Krajowej 58, 82-200 
Malbork 

60,82 nie 

5. INPROGRESS Sp.  o.o. ul. Balicka 95, 30-149 Kraków 36,50 nie 

6. Szkoła Męskiego Stylu 
Agnieszka Świst- Kamińska 

Kaczmarskiego 2/3, 81-230 
Gdynia 

40 nie 

7. PRO EGO TRAINING S.C. ul. Derdowskiego 25/6, 80-
319 Gdańsk 

52 nie 

8. Janiszewscy.pro Piotr 

Mikołaj Janiszewski 
ul. Płocka 10 lok. 2, 80-180 
Gdańsk 

53,33 nie 

9. Gabinet Dietetyki 

Medycznej Dietamed 
Katarzyna Andruszkiewicz 

ul. Powstania Styczniowego 
18/16, 81-519 Gdynia 

66,66 nie 

10. APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-
042 Warszawa 

41,93 nie 
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ZAŁĄCZNIK 3 do protokołu do protokołu P4/02/2020/POWR/REG 

Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań z podmiotami, które złożyły oferty  

w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

  

Gdańsk, 06 marca 2020 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 nr 4/02/2019/POWR/REG dotyczące wyboru kandydata 

na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie 

dietetycznym” (Kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe), 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:  

 

Lp. Nazwa oferenta Dane adresowe oferenta 

1. EGIDA Ubezpieczenia Daniel Kamiński ul. Pieniężnego 18B/211, 10-006 Olsztyn 

2. Karolina Wittek cogito bis ul. Kochanowskiego 83/3, 80-405 Gdańsk 

3. Michał Czarnota ul. --- , 80-283 Gdańsk 

4. A&M Firma Eventowo- Szkoleniowa Małgorzata 
Robaczek 

ul. Armii Krajowej 58, 82-200 Malbork 

5. INPROGRESS Sp.  o.o. ul. Balicka 95, 30-149 Kraków 

6. Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst- Kamińska Kaczmarskiego 2/3, 81-230 Gdynia 

7. PRO EGO TRAINING S.C. ul. Derdowskiego 25/6, 80-319 Gdańsk 

8. Janiszewscy.pro Piotr Mikołaj Janiszewski ul. Płocka 10 lok. 2, 80-180 Gdańsk 

9. Gabinet Dietetyki Medycznej Dietamed Katarzyna 

Andruszkiewicz 
ul. Powstania Styczniowego 18/16, 81-519 Gdynia 

10. APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa 

 


