
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Jastrzębiu-
Zdroju, w ramach projektu „Akademia Seniora”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324349657

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ops.jastrzebie.pl

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

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:
Świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Jastrzębiu-
Zdroju, w ramach projektu „Akademia Seniora”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fd4ce0f-13e5-11ed-b950-8227d40187e8

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:
Akademia Seniora

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298771/01

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

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



4.1.) Numer referencyjny: BZP. ZP.260.4.2022.AS

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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla uczestników Dziennego
Domu Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach projektu „Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2. Rozwój usług społecznych i
zdrowotnych – RIT poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej seniorom- uczestnikom Dziennego Domu Pomocy
mieszczącego się w Jastrzębiu-Zdroju , przy ul. Wrzosowej 4-8-12. Celem zajęć z psychologiem będzie poprawa jakości
życia, opóźnienie procesów zapominania, pomoc w odnajdywaniu pozytywnych aspektów życia codziennego, pomoc w
radzeniu sobie z samotnością, stanami depresyjnymi oraz zapoznania z innymi metodami wsparcia wynikającymi z
bieżących potrzeb uczestników DDP. Zminimalizowanie objawów i/lub skutków demencji oraz stymulowanie osób starszych
do aktywności umysłowej. W przypadku uczestników wymagających indywidualnego wsparcia psychologa zajęcia
prowadzone będą wedle potrzeb i indywidualnych diagnoz każdego uczestnika.
Zajęcia z psychologiem będą odbywać się w siedzibie Dziennego Domu Pomocy mieszczącym się w Jastrzębiu- Zdroju
przy ulicy Wrzosowej 4-8-12 raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe. Pomieszczenia do realizacji wsparcia
psychologicznego zostanie udostępnione wykonawcy bezkosztowo. 

Zajęcia z psychologiem odbywać się będą w wybrane dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 10-13
(dostosowanych do potrzeb uczestników) w miejscu Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wrzosowej 4-8-12 w Jastrzębiu-
Zdroju.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Akademia Seniora", którego celem jest wzrost dostępności i
jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój.

Planowana- zakładana ilość godzin pomocy psychologicznej 132 godziny zegarowe w okresie 01.09.2022r.- 30.06.2023r

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 13134 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19786,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18480 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: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFINITY- usługi szkoleniowe Monika Wnuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472586329

Ogłoszenie nr z dnia
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7.3.3) Ulica: ul. Wielkopolska 1/43

7.3.4) Miejscowość: Jastrzębie- Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 44-335

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18480 PLN

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

Ogłoszenie nr z dnia
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