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ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU 

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa 

zawiadamia, że w konkursie na zatrudnienie pięciu ekspertów z różnych dziedzin nauk w celu stworzenia 

raportu końcowego projektu z rekomendacjami w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed 

konsekwencjami używania produktów nikotynowych - w ramach zadania: „Realizacja kampanii społecznej 

upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia 

elektronicznych papierosów, przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18 

roku życia”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 w ramach Celu 

operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, realizowanym na 

podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2019 

r. poz. 1843), 

 

do dnia 17.09.2020 r., do godz. 10:30 wpłynęło 5 zgłoszeń do niniejszego konkursu: 

1. p. Michał Stokłosa – Ekspert w zakresie ekonomii 

- zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartami w 

Ogłoszeniu, za kwotę:  5 000,00 zł brutto. 

2. p. Paweł Koczkodaj – Ekspert w zakresie zdrowia publicznego 

- zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartami w 

Ogłoszeniu, za kwotę:  10 000,00 zł brutto. 

3. p. Małgorzata Balwicka-Szczyrba – Ekspert w zakresie prawa 

- zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartami w 

Ogłoszeniu, za kwotę:  16 000,00 zł brutto. 

4. p. Agnieszka Sass-Szczepkowska – Ekspert w zakresie marketingu i reklamy 

- zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartami w 

Ogłoszeniu, za kwotę:  10 000,00 zł brutto. 

5. p. Magdalena Cedzyńska – Ekspert w zakresie psychologii uzależnień 

- zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartami w 

Ogłoszeniu, za kwotę:  10 000,00 zł brutto. 
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Wybrana została kandydatura 

1. p. Michał Stokłosa – Ekspert w zakresie ekonomii 

2. p. Paweł Koczkodaj – Ekspert w zakresie zdrowia publicznego 

3. p. Małgorzata Balwicka-Szczyrba – Ekspert w zakresie prawa 

4. p. Agnieszka Sass-Szczepkowska – Ekspert w zakresie marketingu i reklamy 

5. p. Magdalena Cedzyńska – Ekspert w zakresie psychologii uzależnień 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydaci spełniają wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu o konkursie. 

Z wybranymi kandydatami zostaną zawarte umowy cywilnoprawne.  

 

     Rafał Patoła  

       Prokurent  

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych  

(dokument podpisany elektronicznie) 
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