Ogłoszenie nr 510055901-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie: Przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji
projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w
ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508922-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Krajowy numer identyfikacyjny
29066483800000, ul. Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41
274 89 47, 252 71 73, e-mail ops.pawlow@poczta.onet.pl, faks 41 252 71 73.
Adres strony internetowej (url): www.gops.pawlow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”
Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu przeprowadzenia zajęć dla uczestników
projektu: „Usługi społeczne dla rodziny” oraz ich rodzin. Przedmiot zamówienia obejmuje
następujące zadania: Zadanie nr 1 : Usługi z zakresu rehabilitacji dla uczestników projektu„
Usługi społeczne dla rodziny” tj. grupy 10 osób w miejscu zamieszkania 3 godz. miesięcznie
przez 33 miesiące Okres zatrudnienia: 2020r - 400h, 2021 - 400h, 2022r - 190h. W ramach

projektu usługi rehabilitacyjne obejmować będą pracę na rzecz 10 uczestników projektu - o. Okres prowadzenia zajęć: od podpisania umowy do 31.05.2022 r. - Liczba godzin w projekcie
990. - Zajęcia w formie indywidualnej. - Liczba uczestników: 10 - Dla potrzeb Beneficjentów
będą odbywać się usługi usprawniająco- rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej, - Rolą rehabilitanta będą usługi na rzecz poprawy funkcjonowania osób
niesamodzielnych w ich środowisku zamieszkania oraz udzielanie porad opiekunom faktycznym i
wspieranie ich w procesie opieki nad osobami niesamodzielnymi. - Miejscem wykonywania usług
będzie miejsce zamieszkania uczestnika projektu - Harmonogram pracy będzie sporządzany przez
Rehabilitanta i przedstawiany koordynatorowi projektu. Terminy i godziny spotkań będą
dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Od rehabilitanta wymagamy w
szczególności: 1. Udzielanie usług rehabilitacyjnych dla 10 Uczestników projektu, tj. 3-4 godziny
zegarowe dla każdej z osób przez 33 miesiące. 2. Prowadzenia dokumentacji w zakresie działań
rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych korzystających z projektu - karty pracy. 3.
Posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego oraz minimum 2 – letniego doświadczenia w
zawodzie. Zadanie nr 2 : Usługi z zakresu psychoterapeutycznego/ lekarz pediatrii/ lekarz
psychiatrii dziecięcej- przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu„ Usługi społeczne dla
rodziny” tj. dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 23 dzieci x 20 spotkań x 2godziny =920
godzin w projekcie. Okres zatrudnienia: 2020r - 460h, 2021 - 320h, 2022 -140h. - Okres
prowadzenia zajęć: od podpisania umowy do 31.05.2022 r. - Liczba godzin w projekcie 920. Zajęcia w formie indywidualnej. - Liczba uczestników: 23 dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo - Dla potrzeb Beneficjentów będą odbywać się indywidualne konsultacje
psychoedukacyjne. - Rolą psychoterapeuty będzie rozwijanie umiejętności psychospołecznych
dzieci: nabywanie zdolności i umiejętności w sferze samokontroli, relacji społecznych, emocji i
nauki szkolnej , uczenia się rozumienia i wyrażania uczuć, racjonalnego myślenia i kształtowania
pozytywnej samooceny. - Miejscem wykonywania usług psychologa będą wyznaczone punkty na
terenie Gminny Pawłów - Harmonogram pracy będzie sporządzany przez psychoterapeutę/lekarza
pediatrię/psychiatrii dziecięcej i przedstawiany koordynatorowi projektu. Terminy i godziny
spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Zamawiający zastrzega
możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. Od psychoterapeuty/ lekarza
pediatrii/psychiatrii dziecięcej wymagamy w szczególności: 1. Przeprowadzenie indywidualnych
zajęć psychoedukacyjnych dla 23 dzieci z rodzin Uczestników projektu, tj. 20 spotkań po 2
godziny zegarowe każda dla każdej z osób. Celem psychoedukacji będzie diagnozowanie
problemów dzieci, zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego, zaburzeń zachowania,
zaburzeń nerwicowych, problem w komunikowaniu się. Podczas terapii rozwiązywane będą
problemy istniejące w danej rodzinie i jej otoczeniu. Głównym celem psychoterapii skierowanej
do dzieci i młodzieży jest trwała zmiana funkcjonowania i poprawa jakości życia, zrozumieniu
oraz zwerbalizowaniu uczuć i emocji, jakie im towarzyszą. 2. Przygotowania szczegółowego
programu zajęć w oparciu o powyższy zakres merytoryczny, podlegający zatwierdzeniu przez
Koordynatora Projektu. 3. Prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego
projektu (listy obecności, ankiety umiejętności i potrzeb według własnego wzoru). 4.
Każdorazowe dostarczanie po zakończonym miesiącu protokołu zdawczo-odbiorczego i list
obecności potwierdzających odbycie zajęć. 5. Zapewnienia materiałów dydaktycznych
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych. 6. Posiadania wykształcenia
wyższego kierunkowego oraz minimum 2 – letniego doświadczenia w pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zadanie nr 3 : Usługi terapeutyczne – szkoła dla
rodziców niewydolnych wychowawczo – zajęcia grupowe łącznie 288h: 2020r – 144h, 2021r –
114 h, 2022-30h obejmować będą szkołę dla rodziców niewydolnych wychowawczo -Okres
prowadzenia zajęć: od podpisania umowy do 31.01.2022r. -Liczba godzin w projekcie 288 Zajęcia w formie grupowej 2 grupy po 10 osób - Miejscem wykonywania warsztatów
społecznych z terapeutą będzie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Pawłów 46, 27-225
Pawłów - Harmonogram pracy będzie sporządzony przez terapeutę i przedstawiony
koordynatorowi projektu. Terminy i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości
uczestników projektu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu wsparcia.
Od terapeuty wymagamy w szczególności: 1. Posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego

oraz minimum 2 – letniego doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV: 85312500-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie nr 1 : Usługi z zakresu rehabilitacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64390.24
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Słoneczne 14
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 78210.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78210.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117810.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie nr 2 : Usługi z zakresu
psychoterapeutycznego/ lekarz pediatrii/ lekarz psychiatrii
dziecięcej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 67317.07
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych
EGO
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Śródmiejska 4A
Kod pocztowy: 68-200
Miejscowość: Żary
Kraj/woj.: lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61640.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72680.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Usługi terapeutyczne – szkoła dla rodziców
niewydolnych wychowawczo – zajęcia grupowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21073.17
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Logos Link Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Na stoku 2/37
Kod pocztowy: 20-561
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19296.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22752.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

