
 

str. 1 

 

 

Protokół wyboru wykonawcy  nr 1PR/NN/ ZAD 1.poz 1/poz.4 _ ZAD 2. poz.19/poz.20 – 2019  

 

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 wykonawców do przeprowadzenia modułów dydaktycznych: w zakresie: zajęcia interpersonalne dot. 

kontaktów z klientem (1) oraz zajęcia warsztatowe dot. prowadzenia biznesu z branży kosmetologicznej (2) dla studentów 

studiów kosmetologia II stopnia oraz przygotowanie karty przedmiotu – syllabusa i skryptu dydaktycznego dla w/w 

modułów zajęć 

z dnia  24 maja 2019 r. 

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie: 

 

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

Członkowie:  

mgr Iwona Wachol 
mgr Małgorzata Okulanis 
 

2. Przedmiot postępowania 

 

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia modułów dydaktycznych: onkologia skóry (1) oraz dermatologia kliniczna 

(2) w formie ćwiczeń – warsztatów oraz opracowanie skryptu dydaktycznego dla w/w modułów dla studentów 

studiów kosmetologia II stopnia w ramach projektu - Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii 

i Zdrowia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3. Zapytanie ofertowe nr 1/05/ZAD 1.poz 1 /poz.4_ ZAD 2. poz.19/poz.20 - 2019 zamieszczono dnia  24 maja 2019: 

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

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

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17 czerwca  2019 r. 

5. W    odpowiedzi    na    zapytanie    ofertowe    nr    1/05/ZAD 1.poz 1 /poz.4_ ZAD 2. poz.19/poz.20 - 2019 w 

terminie nieprzekraczalnym  do  dnia  2 czerwca 2019  r.  wpłynęły następujące oferty w liczbie: 0: 

 

6.   Postępowanie nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Podpisy członków komisji: 

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

………………………… 
mgr Iwona Wachol 
 
………………………………… 
mgr Małgorzata Okulanis 
 
Załączniki: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://powr.wsiiz.pl/


 

str. 2 

 

a/oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
b1-b2/oświadczenie Zamawiającego/oświadczenie członków Komisji o braku powiązań z osobami, które złożyły oferty w  
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
c/upublicznienie ofert 
 


