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Ogłoszenie nr 510016957-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku: 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. 

 

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: 635454-N-2019  

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 

00283702100000, 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 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.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PS.WOT.I.343.7(1).19  

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:  

1. Przedmiot zamówienia – opis ogólny Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca                               

na przeprowadzeniu diagnoz wśród dzieci, młodzieży oraz zapewnieniu dzieciom ich 

opiekunom specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej. Diagnozy i wsparcie 

terapeutyczne przeprowadzane mają być wśród dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,                        

u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS/ FASD). 
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2. Przedmiot zamówienia – opis szczegółowy 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. Diagnoza zawiera:  

1) Dane dziecka.  

2) Zespół diagnostyczny.  

3) Wywiad z opiekunami zastępczymi / wychowawcą placówki opiekuńczo – wychowawczej 

lub/ i rodzicami dziecka.  

4) Badanie lekarskie dziecka.  

5) Badanie psychologiczne dziecka.  

6) Podsumowanie i diagnozę końcową.  

7) Zalecenia dla opiekunów odnośnie dalszej rehabilitacji i pracy z dzieckiem.  

8) Harmonogram pracy (terminy, miejsce spotkań, rodzaj planowanych oddziaływań), który 

będzie realizowany przez specjalistów, odnośnie kompleksowej pomocy terapeutycznej dla 

dziecka i rodziny, który będzie zakładał:  

a) konsultacje i pracę z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż 

rodziców/opiekunów w zakresie pracy z dzieckiem w domu;  

b) prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców / opiekunów                                       

i umożliwianie im udziału w grupach wsparcia;  

c) prowadzenie rehabilitacji w zakresie integracji sensorycznej dzieci z FASD.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/01/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 200000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

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:  
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nie 

 

Nazwa wykonawcy: Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE  

Email wykonawcy: fundacjafascynacje@gmail.com  

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 139600.00  

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:  

 

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.  
 


