
Ogłoszenie nr 510220236-N-2020 z dnia 05-11-2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: Pełnienie funkcji Eksperta ds.
Modelu Oddzielenia w związku z realizacją przez OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

projektu pt. „Profesjonalni w działaniu” , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. "Profesjonalni w działaniu" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592458-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Krajowy numer
identyfikacyjny 01525964000000, ul. Marywilska  44c, 03-042  Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 226 147 000, e-mail zamowienia@opsbialoleka.waw.pl, faks 226 147 000.
Adres strony internetowej (url): www.opsbialoleka.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Eksperta ds. Modelu Oddzielenia w związku z realizacją przez OPS Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy projektu pt. „Profesjonalni w działaniu” , współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OPS/BL/PZP/1/2020

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. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Eksperta ds. Modelu
Oddzielenia w związku z realizacją projektu pt. „Profesjonalni w działaniu”
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współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczącego wdrożenia usprawnień organizacyjnych polegających
na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od postępowań administracyjnych. 2. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany w ramach dwóch zadań: Zadanie 1 – „Przygotowanie OPS do
wdrożenia zmian organizacyjnych w zakresie dostosowania i doposażenia” realizowane w
okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021 r.; Zadanie 2 – „Wdrożenie zmian i
usprawnień organizacyjnych w OPS”, realizowane w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia
31.01.2022 r. 3. Zmiany organizacyjne dotyczące oddzielenia pracy socjalnej i usług od
postępowań administracyjnych, powinny być zgodne z „Modelem realizacji usług o określonym
standardzie w gminie”; „Zasadami wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej POWER.02.05.00-IP.03-00-019/17” i „Warszawskim
modelem rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń
pomocy społecznej” wprowadzonym Zarządzeniem nr 1703/2019 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r. 4. Wykonawca przedmiot zamówienia będzie
wykonywał w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2022 r. 5. Przedmiot
zamówienia obejmuje do realizacji łącznie 678 godziny, w tym 272 godziny lekcyjne (1 godzina
= 45 minut) na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z Modelu Oddzielenia Pracy Socjalnej i
Usług od postępowań administracyjnych oraz 406 godzin zegarowych (1 godzina = 60 min) na
realizację pozostałych zadań. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia wskazany w Opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) Rozdziale III Obowiązki Wykonawcy w ust. 1
pkt 1 lit. a) i g) oraz ust. 1 pkt 2 lit. a) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marywilskiej 44C
oraz w lokalu OPS przy ul. Porajów 14 w Warszawie, natomiast Zamawiający nie wymaga
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w trakcie realizacji
zamówienia w pozostałym zakresie tj. ust. 1 pkt 1 lit. b), c), d), e) i f) oraz ust. 1 pkt 2 lit. b) i c).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 85312320-8

Dodatkowe kody CPV: 80510000-2

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: 05/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 77340.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
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: 
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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: EMPOWERMENT BARBARA KOWALCZYK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rawka 42
Kod pocztowy: 28-350
Miejscowość: Słupia (Jędrzejowska)
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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 77340.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77340.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77340.00
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.
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