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Protokół wyboru wykonawcy  nr RO1KOŚCIERZYNA/2017 

Na podstawie rozpoznania rynku w oparciu o pkt 2B Procedury PR-3 POWER45 w zakresie wyboru 

opiekunów stażu dla kursu wykonanie badania spirometrycznego w ramach projektu Inwestycje w 

kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

z dnia  5 lipca 2017 r. 

Komisja przeprowadzająca postępowanie: 

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

Członkowie:               mgr Iwona Wachol, mgr Małgorzata Okulanis 

1. Zaproszenie do wykonania zamówienia nr ROZPOZNANIE RYNKU 1/KOŚCIERZYNA /2017 

zamieszczono dnia  19 czerwca 2017  na stronie projektu http://powr.wsiiz.pl/ oraz skierowano je 

telefoniczne do osób/pomiotów: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7: 

Grażyna Waleńska,  

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczono do dnia 28 czerwca2017 r. 

3. W    odpowiedzi    na    zaproszenie nr  ROZPOZNANIE RYNKU 1/KOŚCIERZYNA/2017 w    terminie 

nieprzekraczalnym  do  dnia  28 czerwca 2017  r.  wpłynęły następujące dokumenty aplikacyjne w liczbie: 1 

Lp. Nazwa wykonawcy Dane adresowe wykonawcy Termin 
złożenia 

1. Grażyna Waleńska Ochrona danych osobowych 26.05 

 

4. Kryteria wyboru zastosowane przez Zamawiającego, zgodnie z treścią ROZPOZNANIE RYNKU 3/GDANSK 

/2017 

Zamawiający dokona oceny spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia 

na podstawie dokumentów aplikacyjnych – etap I oraz podania przez oferenta ceny wykonania usługi – etap 

II w formie kontaktu telefonicznego/e-malowego lub osobistego. Etap II drugi jest możliwy po pozytywniej 

weryfikacji dokumentów aplikacyjnych. 

5. Ocena poszczególnych oferentów w dniu 29 czerwca 2017 r. 

I ETAP 

Lp. Nazwa wykonawcy   Kryterium spełnienia wymagań TAK/NIE 

1. Grażyna Waleńska TAK 

II ETAP – rozmowa z wykonawcą [ustalenie ceny usługi] 

Lp. Nazwa wykonawcy Termin 
przeprowadzenia 
rozmowy 

Forma Gr 
stażowe/je
dnostka 

  Cena 
podana 
przez 
oferenta 

Cena po 
negocjacja
* 

1. Grażyna Waleńska 04.07   telefoniczna  4 gr 
Oddział 
Onkologii i 
Radioterapii 

45 30 



 

str. 2 

 

* Cena ostateczna wykonana usługi zaakceptowana przez zamawiającego 

6.  Wybrany wykonawca:  

Grażyna Waleńska Ochrona danych osobowych 

7.   Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wyboru oferty dokonano zgodnie pkt III Rozpoznania Rynku. 
 

Na tym protokół zakończono. 

Podpisy członków komisji: …………………………………………… 

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

Członkowie:  

………………………… 
mgr Iwona Wachol 
 

………………………………… 
mgr Małgorzata Okulanis 
Załączniki: 
a/dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, 
b/oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań z osobami, które złożyły oferty w  odpowiedzi na 
zaproszenie. 
 
Załącznik b 

Oświadczenie Zmawiającego o braku powiązań z Wykonawcami Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia siedzibą w 

Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 wpisana do  Rejestru  Uczelni   Niepublicznych   i   Związku   

Uczelni   Niepublicznych prowadzonego   prze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 284, NIP: 

529-16-78-903, REGON: reprezentowana przez: dr hab. Marcina Geryka, Prof. WSIiZ  – kanclerza Uczelni 

oświadcza, iż Uczelnia nie jest powiązana osobowo, ani kapitałowo, w zakresie wynikającym z ROZPOZNANIE 

RYNKU 1/KOSCIERZYNA/2017  z  osobami wymienionymi w pkt 3.niniejszego protokołu. 

……………………………………………………………………………………. 

dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ – kierownik projektu 

                             kanclerz uczelni 

 


