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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: www.mopr.gda.pl 

 

Gdańsk: Przeprowadzenie 400 diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych 
uczestników Projektu GPS - Gotowość Praca Samodzielność oraz stworzenie na ich 
podstawie 400 indywidualnych ścieżek reintegracji. 

Numer ogłoszenia: 88881 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie 400 diagnoz 
psychospołecznych i funkcjonalnych uczestników Projektu GPS - Gotowość Praca 
Samodzielność oraz stworzenie na ich podstawie 400 indywidualnych ścieżek reintegracji. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 400 diagnoz 
psychospołecznych i funkcjonalnych uczestników Projektu GPS - Gotowość Praca 
Samodzielność oraz stworzenie na ich podstawie 400 indywidualnych ścieżek reintegracji. 
Diagnoza ma na celu określenie stopnia wykluczenia społecznego uczestników w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie co najmniej w obszarze rodzinnym, zdrowotnym, 
zawodowym, mieszkaniowym, środowiskowym (stan wyjściowy). Indywidualna ścieżka 
reintegracji, będzie planem działania, według którego uczestnik projektu zostanie 
poprowadzony w dalszych etapach projektu (strategia rozwiązania problemu). Pod pojęciem 
indywidualnej ścieżki reintegracji rozumie się długotrwały proces reintegracji osób i rodzin 
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wyprowadzania tych osób i rodzin                                 
z ubóstwa lub wykluczenia społecznego za pomocą zestawu kompleksowych                                              
i zindywidualizowanych form wsparcia, pozwalających na reintegrację tych osób lub rodzin. 
Ścieżka może być realizowana w ramach niniejszego projektu (ścieżka udziału w projekcie) 
lub - ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny - wykraczać poza 
ramy tego projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo. Może być 
realizowana przez jedną lub kilka instytucji, zazwyczaj w sposób sekwencyjny. W załączniku 
nr 1 do SIWZ został określony wzór do opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji 
sporządzony przez Zamawiającego, uwzględniający skrótowy opis diagnozy, opis 
przewidywanych działań wraz z dokładnym uzasadnieniem wyboru instrumentów 
aktywizujących oraz opis planowanych do osiągnięcia przez uczestnika celów. Diagnoza 
wykonywana będzie w konsultacji z pracownikiem socjalnym/asystentem rodziny lub innym 
specjalistą wskazanym przez Zamawiającego pochodzącego z jego zasobu kadrowego, 
pracującym z danym uczestnikiem projektu. Przedmiot zamówienia świadczony będzie                         
w miejscu zamieszkania uczestników projektu lub w innym miejscu wskazanym przez 
zamawiającego na terenie Miasta Gdańska. Wykonawca na miarę swoich możliwości 
organizacyjnych może złożyć ofertę obejmującą kompleksowe wykonanie zamówienia                             
od jednej do trzech części obejmujących przeprowadzenie diagnoz i opracowanie 
indywidualnych ścieżek reintegracji dla 75 uczestników i/lub 125 uczestników i/lub 200 
uczestników.  

2. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy - Pzp zamawiający wymaga od Wykonawcy 
utworzenia funduszu szkoleniowego, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia                             
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 poz. 645), w którym wpłaty pracodawcy stanowić 
będą, co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach.                  
W przypadku, gdy taki fundusz już istnieje Wykonawca zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy - Pzp dokona zwiększenia wpłat                         
na rzecz funduszu szkoleniowego do wysokości czterokrotności najniższej wpłaty określonej 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie                                    

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Pzp. Zamówienia uzupełniające będą udzielone                                    
w przypadku konieczności zlecenia większej liczby diagnoz niż to wynika z opisu 
przedmiotu zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
16.12.2016. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku 
usług okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej trzy usługi                             
w zakresie diagnoz psychologicznych o wartości nie mniejszej niż 10000,00 zł 
brutto każda. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
sprawnym telefaksem albo aktywnym kontem poczty elektronicznej. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
psychologami o wymaganych kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu 
w prowadzeniu diagnoz (opisanych w Rozdziale 3 niniejszej siwz);  

o 2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże oświadczeniem, 
że jest gotowy do zatrudnienia dodatkowych specjalistów przeprowadzających 
diagnozę. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                                      
w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
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upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                                     
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,                      
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie                                    
do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                            
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24                           
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                                     
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                                       
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie                               
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                                            
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                            
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                       
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji                        
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Oświadczenie o gotowości do zatrudnienia dodatkowych specjalistów przeprowadzających 
diagnozę z uczestnikiem Projektu - (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ).  

2) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem z zachowaniem 
sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 85 
• 2 - Doświadczenie - 15 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy:  
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1) w przypadku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów                          
i usług VAT.  

2) zmiany terminu realizacji zadania w uzasadnionych wypadkach. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mopr.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk - pok.                          
nr 216. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 29.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,                            
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk - pok. nr 4 (kancelaria). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu                                 
ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                            
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


