
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, 
 finansowane przez Ministra Zdrowia 
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INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 
 
Zamawiający, tj. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH–Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż 
dokonał wyboru Wykonawcy, w ogłoszonym przez Dyrektora NIZP PZH-PIB konkursie realizowanym poza ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w związku z 
wartością zamówienia poniżej 130.000 zł netto, którego przedmiotem jest: 
 

Zawarcie umowy cywilnoprawnej w projekcie z Ekspertem specjalistą w dziedzinie prowadzenia badań 

konsumenckich, zwłaszcza dotyczących żywności, etykietowania, rozumienia informacji o wartości 

odżywczej na etykietach produktów, a także dotyczących wpływu systemów oznaczania wartości 

odżywczej na opakowaniach na dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych przez 

konsumentów, w związku z realizacją NPZ na lata 2021-2025 – zadanie 7 pn. „Prace nad systemem 

przyjaznego etykietowania żywności” 

 

Zamawiający dokonał wyboru Eksperta, złożonego przez: Wykonawcę, tj.: 

 
Pana Pawła Haryckiego z siedzibą ul. Guderskiego 3/74, 03-982 Warszawa, który zaoferował cenę w 

wysokości 12 731,00zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 

00/100). 

 

 

Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego oraz otrzymał 100,00 pkt za kryteria 

określone w pkt. V Ogłoszenia o konkursie tj. cena 50%; kwalifikacje, w tym wykształcenie, w zakresie 

obejmującym badania konsumenckie 10%; doświadczenie w kierowaniu badaniami konsumenckimi 

10%; doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań konsumenckich dotyczących żywności, 

etykietowania, rozumienia informacji o wartości odżywczej na etykietach produktów 15%; 

kompetencji, doświadczenia w zakresie badań konsumenckich dotyczących wpływu na świadome 

wybory konsumenta 15%. 
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Zbiorcze zestawienie złożonych kandydatur wraz z cenami oraz przyznaną punktacją: 

Numer  
kandydata 

Nazwa 

(firma) i 

adres 

Eksperta 

CENA 
 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena  

Kryterium 
kwalifikacje, w 

tym 
wykształcenie, w 

zakresie 
obejmującym 

badania 
konsumenckie 
 oraz liczba pkt 
przyznanych w 
ww. kryterium 

Kryterium 
doświadczenie w 

kierowaniu 
badaniami 

konsumenckimi 
oraz liczba pkt 

przyznanych w ww. 
kryterium 

Kryterium 
doświadczenie 
w planowaniu i 
prowadzeniu 

badań 
konsumenckich 

dotyczących 
żywności, 

etykietowania, 
rozumienia 
informacji o 

wartości 
odżywczej na 

etykietach 
produktów 

oraz liczba pkt 
przyznanych w 
ww. kryterium 

Kryterium 
kompetencji, 

doświadczenia w 
zakresie badań 
konsumenckich 

dotyczących 
wpływu na 
świadome 

wybory 
konsumenta 

oraz liczba pkt 
przyznanych w 
ww. kryterium 

Liczba 
punktów 

razem 

1 

Paweł Harycki 

ul. Guderskiego 

3/74 

03-982 

Warszawa 

  
12 731,00 
zł brutto 

50,00 TAK 
10,00 

TAK 
10,00 

TAK 
15,00 

TAK 
15,00 

100,00 

 
Dyrektor  

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
PZH – Państwowego Instytutu Badawczego 

dr hab. n. o zdr.Grzegorz Juszczyk 
(dokument podpisany elektronicznie) 
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