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Ogłoszenie nr 500015842-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku: Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, 

diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa 

psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 630930-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 002837021, 

ul. Konrada Leczkowa  1A, 80-432   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 

583 423 150, e-mail mopr@mopr.gda.pl, faks 583 423 151. 

Adres strony internetowej (url): www.mopr.gda.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz 

specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii 

psychologicznych.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PS.WOT.I.343.14(1).17  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Część pierwsza zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2018 usługi polegającej                                      

na przeprowadzeniu przez psychologa lub/i pedagoga 200 diagnoz psychofizycznych 

dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz                           w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 

grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.  



str. 2 
 

Część druga zamówienia  

2. Przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz u 40 dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu 

Płodowego (FASD) i wydanie opinii diagnostycznych oraz zapewnienie 40 dzieciom 

i ich opiekunom specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej.  

Część trzecia zamówienia  

3. Przeprowadzenie do 80 diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem 

opiekuńczo – wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy 

psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz 

wydanie opinii diagnostycznej.      

Część czwarta zamówienia  

4. Przeprowadzenie badań i wydawanie 180 opinii psychologicznych o posiadaniu przez 

kandydata na opiekuna zastępczego i opiekuna zastępczego, predyspozycji                                   

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka.  

Część piąta zamówienia  

5. Prowadzanie 2880 godzin, w tym nie mniej niż 240 godzin w miesiącu,                                  

a w miesiącu niepełnym proporcjonalnie do dni kalendarzowych, konsultacji                             

i poradnictwa psychologicznego dla istniejących rodzin zastępczych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodzinne formy pieczy 

zastępczej, dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 

pracowników Zamawiającego, w tym udział w zespołach okresowej oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 85121270-6 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci na terenie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej i w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka na rzecz 

dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych i przebywających w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 130000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
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Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: Fundacja Pomorski Instytut Edukacji  

Email wykonawcy: kontakt@pie.org.pl  

Adres pocztowy: ul. Zakosy 20  

Kod pocztowy: 80-140  

Miejscowość: Gdańsk  

Kraj/woj.: pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 59000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69800.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego 

(FAS/ FASD) i wydanie opinii diagnostycznych oraz zapewnienie dziecku i jego opiekunom 

specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 200000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE  

Email wykonawcy: info@fundacjafascynacje.pl  

Adres pocztowy: ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok 401/402  

Kod pocztowy: 80-239  

Miejscowość: Gdańsk  

Kraj/woj.: pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 3     

NAZWA: Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem 

opiekuńczo – wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej 

dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii diagnostycznej.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 55000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: NONIDIOTS.COM Dominik Lachowicz  

Email wykonawcy: e_cegielka@wp.pl  

Adres pocztowy: ul. Nagietkowa 75a/1  

Kod pocztowy: 81-589  

Miejscowość: Gdynia  

Kraj/woj.: pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54400.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 54400.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54400.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 4     

NAZWA: Przeprowadzenie badań i wydawanie opinii psychologicznych o posiadaniu przez 

kandydata na opiekuna zastępczego i opiekuna zastępczego, predyspozycji i motywacji                            

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:  

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Uzasadnienie prawne: Artykuł 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp stanowi, iż Zamawiający 
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unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek                                   o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,                            

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.  

 

CZĘŚĆ NR: 5     

NAZWA: Prowadzanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla istniejących rodzin 

zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodzinne formy 

pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 

pracowników Zamawiającego, w tym udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:  

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty.  

Uzasadnienie prawne: Artykuł 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp stanowi, iż Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału                              

w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA                                   

O CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


