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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 103835-2011 z dnia 2011-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 155 osób, zorganizowanie 
opiekuńczo - edukacyjnych zajęć dla dzieci, zapewnienie cateringu w ramach projektu systemowego 
Systematycznie do celu. Projekt realizowany... 
Termin składania ofert: 2011-04-19  

 

Gdańsk: Świadczenie usług szkoleniowych 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, doradztwa zawodowego, kursu 
pierwszej pomocy, szkoły dla rodzica, grupy wsparcia, treningu umiejętności 
wychowawczych, zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dla dzieci i cateringu. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz 
Numer ogłoszenia: 140855 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011 
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: 103835 - 2011r. 

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 usług szkoleniowych 
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, doradztwa 
zawodowego, kursu pierwszej pomocy, szkoły dla rodzica, grupy wsparcia, treningu 
umiejętności wychowawczych, zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dla dzieci i cateringu. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Fundusz. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie              
i przeprowadzenie szkoleń dla 155 osób, zorganizowanie opiekuńczo - edukacyjnych zajęć 
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dla dzieci, zapewnienie cateringu w ramach projektu systemowego Systematycznie do celu. 
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje termin od maja do 9 grudnia 2011 roku                            
w salach wskazanych i wynajmowanych przez MOPS Gdańsk. 3. Zadanie dotyczy grup 
Beneficjentów: BO 2, BO 8, BO 13, BO 15 i BO 16 BO 2 - Asystent rodziny Opis grupy: 
rodziny dysfunkcyjne, niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych                                       
i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełne, wielodzietne, długotrwale korzystające 
z pomocy społecznej, rodziny w których istnieje duże zagrożenie opieką zastępczą dzieci, 
rodziny z problemem bezrobocia. Cel pracy z grupą: poprawa funkcjonowania osób i rodzin 
zmierzająca do usamodzielnienia w sferze opiekuńczo wychowawczej, zawodowej, 
społecznej oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. BO 8 Opis grupy - beneficjenci 
ostateczni to osoby w wieku aktywności zawodowej, mające trudności w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, jednakże dających nadzieję wyjścia z systemu pomocy społecznej 
lub rozwiązania trudnego dla rodziny problemu. W rodzinach tych dziecko często narażone 
jest na uleganie złym wpływom środowiska oraz zaburzone są relacje rodzic -dziecko. Cel 
pracy z grupą: - poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz kształtowanie umiejętności interpersonalnych i uczestnictwa w życiu społecznym. BO 13 
Opis grupy: beneficjenci ostateczni projektu to młodzież w wieku 15-25, usamodzielnieni 
wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Cel pracy z grupą: rozwijanie aktywnych form 
integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwianie dostępu do nich usamodzielniającym się 
wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym; wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. BO 15 Nowi w systemie Opis grupy: Projekt Nowi w systemie adresowany jest 
do klientów MOPS Gdańsk, którzy po raz pierwszy zgłosiły się do systemu pomocy 
społecznej lub przebywają w nim nie dłużej niż 1 rok. Osoby te znalazły się w sytuacji 
kryzysowej, a nie mają jeszcze nawyku w korzystaniu z pomocy społecznej, co daje większe 
szanse na szybkie wyjście z systemu pomocy społecznej. Działania w tej grupie mają pomóc 
klientom szybko uporać się z problemami, dać wsparcie i umiejętności zarówno społeczne jak 
i poruszania się po rynku pracy. Cel pracy z grupą: poprawa funkcjonowania osób i rodzin 
zmierzająca do szybkiego usamodzielnienia i odejścia z systemu pomocy społecznej. BO 16 
Rodzina z problemem Opis grupy BO: Projekt Rodzina z problemem adresowany jest do 
rodzin klientów MOPS Gdańsk, którzy mają problemy. W przypadku dzieci doświadczają one 
braku dostatecznej opieki ze strony rodziców np. z powodu niewydolności opiekuńczo - 
wychowawczej, uzależnienia, choroby, doświadczają psychicznej, emocjonalnej lub 
seksualnej przemocy, mają trudności z nauką, przejawiają zaburzenia zachowania, są 
fizycznie lub psychicznie niepełnosprawne, są młodocianymi rodzicami, wchodzą w konflikt 
z prawem, są uzależnione. Dorośli natomiast mają poważne kłopoty zdrowotne (także                          
w sytuacji chorób terminalnych i przygotowania rodziny na śmierć jednego z jej członków), 
mają poważne problemy psychiczne, są uzależnieni, mają ograniczone prawa rodzicielskie, 
doświadczają zaniedbania, przemocy (osoby w podeszłym wieku). Cel pracy z grupą: 
poprawa funkcjonowania osób i rodzin w sferze rodzinnej, wychowawczej i zawodowej                        
w celu rozwiązania głównego problemu rodziny. 4. 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. 
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SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

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), w zakresie treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności 
zawodowych, doradztwa zawodowego, kursu pierwszej pomocy, szkoły dla rodzica, 
grupy wsparcia, treningu umiejętności wychowawczych, zajęć opiekuńczo - 
edukacyjnych dla dzieci i cateringu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4. 

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

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

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188214,00 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 114880,00 
• Oferta z najniższą ceną: 114880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 805990,00 
• Waluta: PLN. 

 


