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Ogłoszenie nr 500061748-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku: Przeprowadzenie badań i wydania opinii 

psychologicznych oraz prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego  

 

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: 518559-N-2018  

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 badań i wydania opinii psychologicznych oraz prowadzenie konsultacji                                       

i poradnictwa psychologicznego  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PS.WOT.I.343.1(1).18  

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. Przeprowadzenie badań i wydawanie 100 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. Opinia 

zawiera:  

1) wywiad z osobą badaną;  

2) ocenę motywacji;  

3) ocenę komunikacji małżeńskiej (w przypadku małżeństw);  

4) ocenę kompetencji wychowawczych;  

5) ocenę radzenia sobie ze stresem;  
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6) badanie osobowości i temperamentu;  

7) wnioski odnośnie motywacji i predyspozycji badanego.  

Część druga zamówienia  

2. Prowadzanie 2160 godzin, to jest 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 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.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 25000.00  

Waluta PLN  

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

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: PEGAZ.LA Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: dyrekcjagdansk@pegaz.la  

Adres pocztowy: ul. Koperkowa 2/AB  

Kod pocztowy: 81-589  

Miejscowość: Gdynia  

Kraj/woj.: pomorskie  
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

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 24800.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 24800.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24800.00  

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: 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.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 51840.00  

Waluta PLN  

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

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: PEGAZ.LA Sp. z o.o.,  

Email wykonawcy: dyrekcjagdansk@pegaz.la  

Adres pocztowy: ul. Koperkowa 2/AB  

Kod pocztowy: 81-589  
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Miejscowość: Gdynia  

Kraj/woj.: pomorskie  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

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 63720.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 63720.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63720.00  

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:  

 

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.  

  
 


