
  

 

 
 

 

                                                                         Warszawa, dn. 28 lipiec 2020 r. 
 

 
SKRÓCONY PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY ROZEZNANIA RYNKU DLA 

POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE PRACY W OPARCIU O UMOWĘ ZLECENIE NA 
STANOWISKU LABORANT 5 (Analityk) ORAZ LABORANT 5  (Laborant) 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pracy w oparciu o umowę zlecenie na 
stanowisku: 
A. Laborant 5 (Analityk)  w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 miesiące z 

możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb 
Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 
Do zakresu  obowiązków laboranta analityka będzie należało: 
 Prowadzenie badań nad modelami symulacyjnymi wózka inwalidzkiego oraz 

prototypowymi napędami RapidChair,  
 Obsługa stanowiska 
 przygotowywanie wsadu do symulacji. 
 rozwijanie i weryfikacja modeli na podstawie wyników symulacyjnych będących 

rezultatem pracy Laboranta 
 obróbka zebranych danych 

B. Laboranta 5 (Laborant) w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 miesiące z 
możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb 
Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 
Do zakresu  obowiązków laboranta będzie należało: 
 wykonanie repetytywnych symulacji modeli matematycznych wózka inwalidzkiego wraz 

z napędem rapidchair w zależności od zmiennych parametrów wejściowych (Przewiduje 
się wykonanie około 100-150 symulacji  w celu identyfikacji kluczowych parametrów 
modelu mających największy wpływ na przyszłą pracę napędu) 

  obróbka zebranych danych 
2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa i poradnictwa zawodowego 

zamieszczono na stronie http://knowledge.pl/w dniu 20.07.2020 r.  
4. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.07.2020 r. do godziny 10:00 
5. Oferty zostały złożone przez: 

Laborant 5 (Analityk)  w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 miesiące z 
możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb 
Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 

 Anna Mackojć 
Laboranta 5 (Laborant) w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 miesiące z 
możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb 
Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 

 Damian Sierociński,  
 Buliński Filip,  
 Mateusz Ćwiek,  
 Amadeusz Pawlos,  



  

 

 
 

 

7. Charakterystyka ważnych ofert: 
Laborant 5 (Analityk)  w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 miesiące z 
możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb 
Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 
 

Nr 
oferty 

 
Kryterium: cena – 100% 
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 
100pkt.  

3 100 pkt. 

Laborant 5 (Laborant) w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 miesiące z 
możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb 
Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 

Nr 
oferty 

 
Kryterium: cena – 100% 
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 
100pkt.  

1 100 pkt. 

2 0 pkt. 

4 0 pkt. 

5 0 pkt. 

8. Wybrana oferta:  
 Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie pracy w oparciu o umowę zlecenie na 

stanowisku Laborant 5 (Analityk)  w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 
miesiące z możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od 
potrzeb Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 

Uzasadnienie wyboru: 
Do realizacji usługi wybrano Anna Mackojć, ze względu na złożenie najkorzystniejszej oferty. 
 Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie pracy w oparciu o umowę zlecenie na 

stanowisku Laborant 5 (Laborant) w wymiarze średnio 80 godzin w miesiącu przez 3 
miesiące z możliwością wydłużenia. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od 
potrzeb Zamawiającego (w tym: biuro w Warszawie i Morągu) 

Uzasadnienie wyboru: 
Do realizacji usługi wybrano Damian Sierociński, ze względu na złożenie najkorzystniejszej 
oferty. 
 
 


