
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890724208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wałbrzyska 15

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 0748515010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@pcpr.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.swidnica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03b7de90-6f84-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029368/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08 12:05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000895/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR
Świdnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007616/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 214738 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 107369 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie A: POMOC PSYCHOLOGICZNA w wymiarze nieprzekraczającym 530 h zegarowych:
usługi świadczone w formie konsultacji indywidualnych w przewidywanym wymiarze 12 h
tygodniowo, (łącznie w wymiarze do 516 h, tj. 43 tygodni w 2021 r.) z wyłączeniem 52 tygodnia
w 2021 r. oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj. miesiące lipiec/ sierpień 2021 r. Liczba godzin
w 2021 r. do 516 h. Tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się w sytuacji,
gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy:
05.04.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r., 1.11. 2021 r. oraz 11.11.2021 r.). W ramach zadania
przewiduje się także udzielenie na osobne zlecenie poradnictwa interwencyjnego w sytuacjach
kryzysowych, losowych, które mogą wystąpić na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze ok.
14 h.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa
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4.5.5.) Wartość części: 151578 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie B: POMOC PEDAGOGICZNA w wymiarze nieprzekraczającym 310 h zegarowych
:usługi świadczone w formie konsultacji indywidualnych w przewidywanym wymiarze 7 h
tygodniowo, (łącznie w wymiarze do 301 h, tj. 43 tygodni w 2021 r.) z wyłączeniem 52 tygodnia
w 2021 r. oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj. miesiące lipiec/sierpień 2021 r. Liczba godzin
w 2021 r. do 301 h. Tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się w sytuacji,
gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy:
05.04.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r., 1.11.2021 r., 11.11.2021 r.).W ramach zadania
przewiduje się także udzielenie na osobne zlecenie poradnictwa interwencyjnego w sytuacjach
kryzysowych, losowych, które mogą wystąpić na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze ok. 9
h.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.5.) Wartość części: 63160 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Psychologiczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-
Badawcze „PSYCHO-LAB” Marcin Jasiński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Usługi Psychologiczne – Anna Gniewek, Agnieszka Edyta Ulfik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862665776

7.3.3) Ulica: Aleja Wyzwolenia 9a/4

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58300,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prywatna Praktyka Usługi
Pedagogiczne i Psychoterapia Marzena Sieradzka – Kaczmarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8861368622

7.3.3) Ulica: ul. Główna 24

7.3.4) Miejscowość: Lubomin

7.3.5) Kod pocztowy: 58-311

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31000,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-31
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