
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przeprowadzenie spotkań doradczo-psych. poradnictwa prawnego i rodzinnego dla rodzin
wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków

socjoterapii z terenu woj. dolnośląskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w
Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361830153

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 682 48 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@centrumzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumzamek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.platformazakupwa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka budżetowa - publiczna placówka systemu oświaty

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:
Przeprowadzenie spotkań doradczo-psych. poradnictwa prawnego i rodzinnego dla rodzin
wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii z terenu woj. dolnośląskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86027f28-268c-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298519/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 12:17

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

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00224370/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.340.87.21

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 288 ośmiogodzinnych spotkań
doradczo-psychologicznych dla rodzin 393 wychowanków z 9 młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu woj. dolnośląskiego. 
2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie dla rodzin poszczególnych
wychowanków oraz dla wychowanków w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi (pomoc społeczna, instytucje
rynku pracy, etc.) oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego. Zadanie realizowane będzie w celu
udzielenia realnego wsparcia wychowankom i ich rodzinom, które często napotykają na duże
problemy psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze i prawne, które w konsekwencji kończą
się kolizją z prawem i kierowaniem dzieci do MOW/MOS. Istotnym problemem są również
bariery psychologiczne i środowisko rodzinne wychowanków.
3. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie dwa razy w miesiącu (wyłączając okres wakacyjny, tj.
VII-VIII) 8-godzinnego spotkania w formie dyżuru pomocowego, realizowanego dla rodzin
wychowanków danego młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka
socjoterapii przez jednego, tego samego prowadzącego. W czasie trwania dyżuru doradcy
udzielać będą także porad telefonicznych i na specjalnym czacie dostępnym dla osób z całego
kraju. Porady udzielane będą również na bieżąco poprzez pocztę elektroniczną.
4. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut. Do czasu 8 godzin spotkania nie wlicza się
przerw.
5. Podczas realizacji spotkań Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika
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spotkań, który otrzyma od Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.
6. Usługa realizowana będzie dla członków rodzin i wychowanków w poniższym podziale: 
a. Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu (Powiat Lubański):
Proporcjonalnie do liczby zrekrutowanych uczestników - wychowanków (60 os.) zakłada się, że
ze wsparcia skorzysta ok. 11 członków rodzin wychowanków.
b. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze (Miasto Jelenia Góra):
Proporcjonalnie do liczby zrekrutowanych uczestników - wychowanków (55 os.) zakłada się, że
ze wsparcia skorzysta ok. 11 członków rodzin wychowanków.
c. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce (Powiat Wrocławski): 
Proporcjonalnie do liczby zrekrutowanych uczestników - wychowanków (30 os.) zakłada się, że
ze wsparcia skorzysta ok. 6 członków rodzin wychowanków.
d. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej, Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach (Powiat Świdnicki):
Proporcjonalnie do liczby zrekrutowanych uczestników - wychowanków (108 os.) zakłada się, że
ze wsparcia skorzysta ok. 21 członków rodzin wychowanków.
e. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w
Lwówku Śląskim (Powiat Lwówecki):
Proporcjonalnie do liczby zrekrutowanych uczestników - wychowanków (50 os.) zakłada się, że
ze wsparcia skorzysta ok. 10 członków rodzin wychowanków.
f. Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze, Dolnośląski Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu (Województwo Dolnośląskie): 
Proporcjonalnie do liczby zrekrutowanych uczestników - wychowanków (90 os.) zakłada się, że
ze wsparcia skorzysta ok. 17 członków rodzin wychowanków. 
7. Usługa realizowana będzie w łącznym wymiarze 2304 godzin.
8. Wykonawca zapewni do realizacji usługi prowadzących, z których każdy posiadać będzie
wykształcenie wyższe oraz wymagane kwalifikacje do udzielania poradnictwa psychologicznego,
pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i
rodzinnego, oraz z których każdy na dzień składania przez Wykonawcę oferty pełnić będzie
funkcję czynnego zawodowo nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym lub zakładzie poprawczym.
9. Wykonawca będzie realizować usługę wyłącznie w siedzibach wskazanych w ust. 6 placówek
w dni powszednie. Ośmiogodzinne dyżury odbywać będą się w przedziale czasowym od
godziny 8:00 do 20:00 wg ustaleń Wykonawcy z dyrektorem danej placówki. 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przez Wykonawcę usługi w soboty lub
niedziele pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody na taką realizację od dyrektora
danej placówki.
11. Godziny poszczególnych spotkań oraz harmonogram 2-miesiecznej realizacji usługi w
każdej z wymienionych w ust. 6 placówek przekazywany będzie Wykonawcy przez
Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem. Natomiast potwierdzenie dokładnych
tygodniowych terminów realizacji usługi w każdej z placówek uzgadniane będzie i zatwierdzane
do realizacji przez Zamawiającego z Wykonawcą z tygodniowym wyprzedzeniem. 
12. W sytuacji nieodbycia się spotkania pomimo dochowania terminów, o których mowa w ust.
11, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, zaległe spotkanie
przeprowadzone zostanie we wspólnie ustalonym terminie, nie później jednak niż do 7 dni od
pierwotnie planowanej daty jego realizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

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: 1

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: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 251136,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 251136,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 251136,00 PLN

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

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro 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): Łukasz Zmitrowicz ul. Marii Rodziewiczówny 10/14 54-607
Wrocław

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Joannan Piasecka-Kulesz, Agnieszka Kól-Stępień, Marta Szczepanik-Pikula

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: AVS560484

7.3.3) Ulica: ul. Marii Rodziewiczówny 10/14

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-607

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
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SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 251136,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-30
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