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„Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia” 
 

 Warszawa, dnia 16.12.2020 r. 
Znak sprawy: A-AZ-22-60/12/20 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU 

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

zawiadamia, że w konkursie na zatrudnienie osoby, która wykona materiały wizualne w tym film „Nie palę, a 

Ty? (poddziałanie 2.3) 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 16.12.2020 r., do godz. 09:30 wpłynęły 2 oferty do niniejszego konkursu. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 20 000,00 zł brutto. 
 
W postępowaniu złożono następujące oferty: 

1. p. Justyna Jary – osoba fizyczna 

- zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Ogłoszeniu, za kwotę: 20 000,00 zł brutto. 

2. p. Patrik Skonieczny – prowadzący działalność gospodarczą 

- zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Ogłoszeniu, za kwotę: 232 404,81 zł brutto. 

 

Wybrana została kandydatura: 

1. p. Justyny Jary 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Kandydat złożył najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu o konkursie. 

 

Z wybranym  kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna. 

 
W imieniu Zamawiającego, 

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk 
Dyrektor NIZP-PZH 

(dokument podpisany elektronicznie) 
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