Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr: ZP1/Psycholog Depresja/OSDZ YEI/2018/Roskoszy
na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz zajęć z zakresu
zapobiegania depresji wśród młodzieży w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój.
Data zamieszczenia na stronie BIP ECKiW OHP : 5.01.2018r.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
Numer postępowania: ZP1/Psycholog Depresja/OSDZ YEI/2018/Roskosz
SEKCJA I:
I. 1) ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl
https://www.ohp.pl
PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE
Prowadzącym postepowanie jest Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy w Roskoszy reprezentowane przez Karola Sudewicza – Dyrektora ECKiW OHP,
działającego na podstawie pełnomocnictwa nr KG.BPE.012.1.77.2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku.
Dane adresowe i kontaktowe: Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska
Strona internetowa : Główna: www. http://eckiw-roskosz.ohp.pl/;
BIP – zamówienia publiczne: www. http://ohproskosz.bip-e.pl/
Adres e-mail : eckiwroskosz@ohp.pl
Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30
Telefon/ fax 83 344 41 17
NIP 537-21-40-912; REGON 030314732
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa podległa MRPiPS.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz zajęć z zakresu
zapobiegania depresji wśród młodzieży w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój.”
Numer referencyjny nadany przez prowadzącego postępowanie : ZP1/Psycholog Depresja/OSDZ YEI/2018/Roskosz
Zamówienie jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Komendę Główną OHP.
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II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Realizacja usługi dotyczy w okresie od podpisania umowy do 31.03.2018 roku.
Prowadzący postępowanie przewiduje udzielenie zamówienia:
a) Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – w wymiarze 10 godzin na grupę (1
godzina zajęć – 45 minut) w formie treningów i warsztatów. 1 grupa/10 osobowa x 10 godzin
b) Indywidualne wsparcie psychologiczne – w wymiarze średnio 5 godzin na osobę (1 godzina zajęć –
45 minut). 5 osób x 5 godzin/osobę = 25 godzin.
c) Grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży – w wymiarze 10 godzin na
grupę (1 godzina zajęć – 45 minut). 1 grupa/10 osobowa x 10 godzin
Termin realizacji zamówienia do dnia 31.03.2018r.
- prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
- przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
- prowadzący nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
- wadium nie jest wymagane
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumencie Warunki Zamówienia na
Usługę Społeczną - WZUS.
II.1.4) Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 85.12.12.70-6

usługi psychiatryczne lub psychologiczne

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunki udziału w postępowaniu na zamówienie na usługi społeczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału
w zamówieniu społecznym, oraz nie podlegają wykluczaniu ( wzór oświadczeń w formularzu ofertowym).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i
1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
ppkt b);
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami
selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z
2017 r. poz. 724 i 933);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Prowadzący postepowanie nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Prowadzący postepowanie nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- osoba prowadząca zajęcia będzie posiadała co najmniej wyższe magisterskie wykształcenie
kierunkowe z psychologii i będzie miała minimum dwuletnie doświadczenie
zawodowe w zawodzie psychologa (Wzór oświadczenia w formularzu ofertowym).
Warunki zostaną spełnione, jeśli wykonawca złoży oświadczenia wg wzorów w formularzu
ofertowym – (oświadczenia nr 1, 2 i 3) o spełnianiu warunków udziału, o braku podstaw do
wykluczenia, oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub złoży listę
członków grupy kapitałowej
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Prowadzącemu postępowanie, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Prowadzący postępowanie oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków
udziału w postepowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia , o
których mowa w punkcie 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie Rozdziału 6 art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.
oraz Dz.U. z 2016 r. poz.1020.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 70
• 2 – Doświadczenie zawodowe wykonawcy w realizacji tego rodzaju usług – 20
• 2 – Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
IV.2.2)
Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna - NIE
IV.3) ZMIANA UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.
a)
b)
c)

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
zmian osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji warunków umowy,
w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących na przykład zmiana
urzędowej stawki podatku VAT, stawki ZUS. W przypadku zmiany
obowiązującej stawki podatku
VAT, stawki ZUS Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub ZUS. Strony dokonają odpowiedniej zmiany
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
2.
3.

wynagrodzenia w przypadku realizacji tej części zamówienia, której w dniu zmiany stawki podatku
VAT, stawki ZUS, jeszcze nie dokonano,
w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to
zamówienie lub na wynik postępowania,
zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy
w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
zmiany osoby realizującej zamówienie w imieniu Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia
możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego. Nowy
prowadzący musi spełniać minimalne kryteria określone w tym WZUS
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.
dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy łączna wartość zmian jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
prowadzący postepowanie dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy maksymalnie do 30.04.2018r.
w przypadku zdarzeń losowych, których Wykonawca oraz Zamawiający nie mógł przewidzieć lub im
zapobiec (np. braku uczestników z powodów zwolnień lekarskich i itp.) w stosunku do pierwotnego
terminu realizacji zamówienia wynikającego z zawartej umowy.
wszelkie zmiany spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany umowy nie przekroczy
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienia
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą
obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępne są Warunki Zamówienia na Usługę Społeczną WZUS: www. http://ohproskosz.bip-e.pl/
(WZUS) można uzyskać pod adresem: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych
Hufców Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2018r.
godzina 10:00, miejsce: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy,
Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska, budynek administracyjny w sekretariacie.
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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