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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 57501-2012 z dnia 2012-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 92 osób, 
zorganizowanie zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dla dzieci oraz zapewnienie cateringu                       
w ramach projektu systemowego Systematycznie do celu realizowanego... 
Termin składania ofert: 2012-03-30  

 

Gdańsk: Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów 
projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności 
społecznych, treningu umiejętności zawodowych, szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, profilaktyki zdrowotnej, treningu umiejętności wychowawczych, 
treningu umiejętności budżetowych, prawa, terapii indywidualnej, doradztwa 
zawodowego, diagnozy społeczno zawodowej, konsultacji/mediacji. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w… 
Numer ogłoszenia: 95663 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 57501 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Polskiej 134a, 
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, faks 058 5207001. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi szkoleniowej 
na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1),                       
w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, szkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki zdrowotnej, treningu umiejętności 
wychowawczych, treningu umiejętności budżetowych, prawa, terapii indywidualnej, 
doradztwa zawodowego, diagnozy społeczno zawodowej, konsultacji/mediacji. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w… 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 
i przeprowadzenie szkoleń dla 92 osób, zorganizowanie zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dla 
dzieci oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu systemowego Systematycznie do celu 
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację szkoleń od kwietnia do 30 
listopada 2012 roku w salach wskazanych i wynajmowanych przez MOPS w Gdańsku. 
Termin obowiązywania umowy od kwietnia do 05.12.2012 roku. Zadanie dotyczy grup 
Beneficjentów: BO 10, BO 10b, BO 11, BO 12. a) BO 10 - GRUPA I Opis grupy: 15 osób 
bezdomnych długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Cel pracy z grupą: 
aktywizacja społeczna osób bezdomnych, nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania 
zatrudnienia, usamodzielnienie się. b) BO 10b - GRUPA II Opis grupy: 5 osób bezdomnych 
(kobiet), w tym matek z dziećmi. Cel pracy z grupą: aktywizacja społeczna osób 
bezdomnych, wzmacniania kompetencji rodzicielskich oraz poprawy więzi rodzinnych, 
usamodzielnienie się. c) BO 11 Opis grupy: 32 osoby: osoby niepełnosprawne, bezrobotne 
i/lub nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, posiadające zdolność do samodzielnego 
funkcjonowania i samoobsługi, niewymagające intensywnej rehabilitacji, fizjoterapii. 
Niepełnosprawność powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu społeczno - zawodowym. Cel 
pracy z grupą: integracja cech osobowościowych oraz aktywizacja społeczno - zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każda osoba jest dodatkowo objęta wsparciem 
Asystenta osoby niepełnosprawnej. d) BO 12 Opis grupy: 40 osób z problemami zdrowia 
psychicznego w tym ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, urojeniowe, ciężkie 
przypadki depresji. Złożoność sytuacji tych osób zagraża ich prawidłowemu funkcjonowaniu. 
Cel pracy z grupą: aktywna integracja ze środowiskiem grupy osób chorych i zaburzonych 
psychicznie (kobiet i mężczyzn) oraz zminimalizowanie izolacji społecznej. e) DIAGNOZA 
SPOŁECZNO-ZAWODOWA, INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA Opis grupy: 92 
osoby, wszystkie grupy BO 10, 10b, 11, 12. f) TERAPIA INDYWIDUALNA Opis grupy: 
terapią zostanie objętych ok. 12 osób, wybrani beneficjenci z grup BO 10, 10b, 11, mających 
trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Celem terapii jest zrozumienie problemów,              
z jakimi przychodzi beneficjent oraz zmiany emocjonalnego nastawienia wobec siebie                          
i innych. Zrozumienie emocjonalne i intelektualne osiągane jest przez uświadomienie sobie 
swoich trudności powstałych w toku całego doświadczenia życiowego. g) DORADZTWO 
ZAWODOWE Opis grupy: 15 osób, wybrani beneficjenci z grup BO 10, 10b, 11, 12, którzy 
utracili pracę i chcą po dłuższej lub krótszej przerwie wrócić do pracy, bądź z przyczyn 
niezależnych od nich muszą zmienić swój dotychczasowy wyuczony zawód. Cel pracy                        
z grupą: wytyczenie ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej beneficjenta (przygotowanie 
Indywidualnego Planu Działania - zaplanowanie konkretnych kroków kariery zawodowej).                 
h) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRAKTYCE Opis grupy: 92 osób, 
wszystkie grupy BO 10, 10b, 11, 12. i) KONSULTACJE/MEDIACJE - Mediator Opis grupy: 
około 16 rodzin, beneficjenci wskazani przez biuro projektu. - Konsultacje w środowisku 
Opis grupy: beneficjenci wskazani przez biuro projektu. W skład zamówienia wchodzi 
catering oraz inne wymagania szczegółowo opisane w siwz.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.12.12.70-6, 80.56.20.00-1, 
85.31.21.10-3, 55.52.00.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
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III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Systematycznie do celu (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 
7.1.1). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Joanna Pietniun prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Diagnozy, 
Terapii i Edukacji Psychologicznej, Pedagogicznej, Logopedycznej, ul. Chabrowa 39, 
83-010 Straszyn, kraj/woj. pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135865,04 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                          
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 107000,00 
• Oferta z najniższą ceną: 107000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 299000,00 
• Waluta: PLN. 

 


