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Protokół wyboru wykonawcy  nr 1PR/NN/ ZAD 1 poz. 4/ZAD 4 poz. 21__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 na przeprowadzenie przez modułu dydaktycznego żywienie i suplementacja diety  w 

aspekcie zdrowia i urody człowieka w formie ćwiczeń – warsztatów oraz opracowanie skryptu dydaktycznego dla w/w 

modułu) 

z dnia  2 sierpnia 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 – pracodawcy do przeprowadzenia modułu dydaktycznego żywienie i suplementacja diety  w 

aspekcie zdrowia i urody człowieka oraz opracowanie skryptu dydaktycznego dla w/w modułu w ramach projektu - 

Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3. Zapytanie ofertowe1/07/ZAD 1 poz. 4/ZAD 4 poz. 21__2019  zamieszczono dnia  25 lipca 2019: 

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

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

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 1 sierpnia 2019 r. 

5. W    odpowiedzi    na    zapytanie    ofertowe   1/07/ZAD 1 poz. 4/ZAD 4 poz. 21__2019 terminie nieprzekraczalnym  

do  dnia  1 sierpnia 2019  r.  wpłynęły następujące oferty w liczbie: 2: 

 

Lp. Nazwa wykonawcy Dane adresowe 
wykonawcy 

Termin 
złożenia 

Cena brutto 
zajęcia 

Cena brutto 
skrypt 

1. Cosmed 

ConsultingSebastian 
Tatarek 

ul. Wrzeciono 50 lok. 69, 

01-956 Warszawa 

01.08.2019 moduł (1) 160 zł 
moduł (2) 160 zł 

 Moduł (1) 
600 zł 
Moduł (2) 
600 zł 

2. Centrum Edukacji 
Żywieniowej i 

Diatoterapii 
VitaNutrica Justyna 

Siwiela-Tomaszczuk 

ul. Pogodna 32a, 20-337 
Lublin 

29.07.2019 moduł (1) 200 zł 
moduł (2) 200 zł 

 Moduł (1) 
6000 zł 
Moduł (2) 
600 zł 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu – ważność ofert: 

Wszystkie warunki muszą być spełnione, aby oferta została dopuszczona do postępowania tj. oferta musi być „ważna”. 

Na ważność oferty składa się: zgodność z wymogami formalnymi/ Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych z pkt. 2.5.  w tym 

sposób przygotowania oferty zgodnie z punktem V, w szczególności - oferta na wzorze (załącznik 1) dołączonym do treści 

zamówienia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.  



 

str. 2 

 

Ponadto: 
- Spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

- Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to zawarte jest w treści 

Formularza Oferty i stanowi załącznik nr 1 do oferty. 
 

7. Nie wszystkie złożone oferty spełniły wymagania formalne i kwalifikacyjne z pkt. 2.5:  

 

Lp. Nazwa wykonawcy Warunki 
formalne – opis 
przygotowania 
ofert – spełnia 
[TAK]/ nie 
spełnia [NIE] 

   
 
Uzasadnienie 

 Właściwości/parametry 
przedmiotu pkt 2.5 - 
spełnia [TAK]/ nie 
spełnia [NIE] 

 
 
Uzasadnienie 

1. Cosmed 

ConsultingSebastian 
Tatarek 

ul. Wrzeciono 50 lok. 
69, 01-956 Warszawa 

TAK NIE DOTYCZY NIE nie spełnienie kryteriów w zakresie 

kwalifikacji do prowadzenia zajęć 
w zakresie żywienia. Prowadzona 

przez oferenta działalność 
gospodarcza dotyczy obszaru 

beauty w tym przemysły 
kosmetycznego, a nie poradnictwa 

żywieniowego  

8.    Wszyscy oferenci spełnili wymagania dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z pkt V zapytania 

ofertowego 

9.  Postępowanie nierozstrzygnięte.  

Oferta Centrum Edukacji Żywieniowej i Diatoterapii VitaNutrica Justyna Siwiela-Tomaszczuk - stawki jednostkowe 

podane przez Oferenta przekraczają stawki budżetowe przyjęte w Projekcie. Szczególnie cena brutto podana za 

przygotowanie skryptu dydaktycznego jest 100% wyższa niż stawka budżetową przyjęta we wniosku o dofinansowanie. 

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/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 

d/upublicznienie oceny ofert 
 

 


