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Protokół wyboru wykonawcy  nr 3/06/2021MEiN/WSZ  

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 
dotyczący wyboru dostawcy sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych oraz kamery dla 
studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 
zajęcia w WSZ 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie: 
 
Przewodniczący:  dr n. med. Marzena Podgórska  
Członkowie:  

   dr n. med. Katarzyna Kocbuch 
mgr Katarzyna Sołopa 
 

2. Przedmiot postępowania 

Przedmiotem postępowania jest wybór oferenta, który zrealizuje dostawę sprzętu komputerowego – 
komputerów przenośnych oraz kamery dla studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, nauczycieli 
akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w WSZ 
 

w postaci: 

1. 16 (szesnastu) komputerów przenośnych wraz z podstawowym oprogramowaniem wspomagającym 
proces kształcenia.   

2. 1 (jednej) kamery cyfrowej. 
 
wg specyfikacji [wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach] zawartej w załączniku nr A do zapytania 
ofertowego. 
 
 
3. Zapytanie ofertowe nr 1/MEiN/WSZ-2021 - III zamieszczono dnia  14 czerwca 2021 r. na stronie 

internetowej uczelni - https://www.wsz.pl/wsparcie-uczelni-niepublicznych/   
4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia  21 czerwca 2021 r. 
5. W    odpowiedzi    na    zapytanie    ofertowe  w terminie   do  dnia   21 czerwca  2021  r.  wpłynęły 

następujące oferty w liczbie: 1: 
 

L.P. Dane oferenta Adres NIP Data złożenia i 
forma 

Cena brutto 
PLN 

1. DoCom Dominik Łasisz ul. Książkowa 7D, lok. 
510, 03-134 Warszawa 

6612013830 21.06.2021/ 
e-mail 

 

88.068 zł 
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6. Ważność ofert (VI. 1) – pod względem formalnym tj. 

Zamawiający  dokona oceny złożonych ofert pod względem formalnym tj. zgodność z: 
• Punktem IV. Wymagania w stosunku do wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu - na podstawie 
załącznika nr 2-5 do formularza ofertowego. 
• Punktem VII- Wymagania dotyczące przygotowania oferty. 
• Punktem IX - Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty. 
 

w sposób spełnia/nie spełnia 
 
Niespełnienie przez Oferenta któregokolwiek z powyższych warunków powoduje niespełnienie 
kryteriów formalnych przez Oferenta. 
 
7. Oferty ważne poddane ocenie zgodnie z pkt. VI 2: 1 

 
Liczba punktów dla cena = Najniższa stawka brutto ze wszystkich ofert     x 100 x 100% 
   stawka brutto badanej ofert 
 

7.1. Ocena ofert – liczba uzyskanych punktów – lista rankingowa 
 

L.P. Dane oferenta Adres NIP Cena brutto Liczba 
uzyskanych 

punktów 
1. DoCom Dominik Łasisz ul. Książkowa 7D, lok. 

510, 03-134 Warszawa 
6612013830 88.068 zł 100 

 
 
 

8. Postępowanie rozstrzygnięte. 
Wybrany wykonawca: DoCom Dominik Łasisz, ul. Książkowa 7D, lok. 510, 03-134 Warszawa 
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Podpisy członków komisji: 

 
……………………………………………. 
Przewodniczący:   
dr n. med. Marzena Podgórska 

Członkowie:  

 
………………………… 
dr n. med. Katarzyna Kocbuch 
 
 
………………………………… 
mgr Katarzyna Sołopa 
 
 


