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,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńcą,ch

i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

Protokół wyboru
Wykonawcy według zasady konkurencyjności w zakresie świadczenia usług
terapeutycznych i psychoedukacyjnych w projekcie pn. oo Projekt poprawiający do§tęp
do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych
i asystenckich w powiecie wągrowieckim" RPWP.07.02.01-30-0028ll5

1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla rodzinnych form pieczy

zastępczej, opiekunów zastępczych w tym prowadzących rodzinne domy dzięęka, otoczenia

rodzinnych form pieczy zastępczej.

2. Kod CPV 851212]0-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

3. Zapfianie ofeńowe: 25I.II.2.WRP0.2017 zamieszczono dnia 19 lipca 20I7r. na stronie

internetowej _w.:y:ł:.b$łą§,§.l:,k§}:ęt]c}.jĘ*qpi,.1.§*riusue__eulQ§ejskie.8ov.pl ,20ltpca20I7rna
stronie intemetowej jednostki: xyl,$l,pqur,)y§§!§i§§§1 ,20lipca20I7r, wysłano e-mail

zapytanta ofertowego do trzech następujących podmiotów:

- Derwich Grzegorzewska Dagmara Psyche Logos w Lesznie;

- Pilskie Centrum Psychoterapii w Pile;

- Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Pile.

otazw siędzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wierzbowa 1,

62-100 Wągrowiec.

4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 2 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30.

5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie nieprzekraczalnym do dnia 2 sierpnia

2017 r, do godziny 15.30 wpłynęły następujące oferty:

a. OfertaNr 1 - Gabinet Pomocy Psychologicznej iPsychoterapii

Ul. Kusocińskiego 1,64-920 Piła: oferta na usługi terapeutyczne i psychoeduakcyjne

b. Oferta Nr 2 - Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mickiewicz - Stop

Ul. Kwiatowa 43,87 - 100 Toruń: oferta na usługi terapeutyczne i psychoeduakcyjne

c. OfertaNr 3 - BPR Consulting PaulinaZastóżna. ul. Radwańska}7l2IJ,90-540 Łódż:

oferta na usługi terapeutyczne i psychoeduakcyjne



6. Kryteria wyboru ofert zastosowane przęz Zamawiającego, zgodnie z treści ą zapytania

ofertowego:

aJ cena-85% (maksymalnie 85 pkt)

b/ doświadczęnie - 15% (maksymalnie 15 pkt).

Zamawiający oceniając oferty w zakresie kryterium doświadczenie przyznń po 3 punkty za

kuZdy udokumentowany rok do świa dczęnta zawodowe go.

Ocena punktowa ofert jest sumą punktów uzyskanychzakryerium Cena i Doświadczenie,

zgodnie ze wzonęm wskazanym w ofercie.

7 . Liczba punktów uzyskanych przez poszczegolnych oferentów:

a. OfertaNr 1 - Gabinet Pomocy Psychologiczneji Psychoterapii

Ul. Kusocińskiego I, 64-920 Piła:

- usługi terapeutyczne: w kryterium cena - 53,32 pkt, w kryterium doświadczenie - 15 pkt

Łącznaliczba punktów - 68,32

- usługi psychoeduakcyjne: w kryterium cena - 53,46 pkt, w kryterium doświadczenie -
15 pkt, Łącznaliczba punktów - 68,46

b. Oferta Nr 2 - Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mickiewicz - Stop

Ul. Kwiatowa43,87 - 100 Toruń

- usługi terapeutyczne: w kryterium cena - 61,74 pkt, w kryterium doświadczenie -
6,82 pkt. Łączna liczbapunktów - 68,56

- usługi psychoeduakcyjne: w kryterium cena - 73,31 pk| w kryterium doświadczenie -
5,45 pkt. Łączna liczbapunktów - 7 8,] 6

c. OfertaNr 3 - BPR Consulting PaulinaZastróżna, ul. RadwańskaZ7l}U,90-540Łódź

- usługi terapeutyczne: w kryterium cena - 85 pkt, w kryerium doświadczenie - 10,91

pkt. Łącznaltczba punktów * 95,9I

Oferta odrzucona, ze względu na brak udokumentowanych kwalifikacji uprawniających

do wykonywania zawodu terapeuty.

- usługi psychoeduakcyjne: w kryterium cena - 85 pkt, w kryterium doświadczenie -
8,18 pkt. Łącznaliczbapunktów - 93,18

8. Wszyscy oferenci spełnili wymagania dotyczące braku powiązańzZarnawiającym,

zgodnie z pkt VII zapytania ofertowego.

9. Jedna oferta została odrzucona, zewzględu na brak udokumentowanych kwalifikacji

terapeuty, pozostałe oferty spełniły wymagania Zamawiającego konieazne w stosunku do

Wykonawcy, zgodnie z pkt II zap7,taniaofertowego.



10. Wybrano ofertę:

1/ na stanowisko terapeuty: - Pracownia Pomocy i Badań PsychologicznychKinga

Mickiewicz - Stop, Ul. Kwiatowa43,87 - 100 Toruń - 34.200 zł

2/. Na stanowisko psychoedukatora,. - BPR Consulting Paulina Zastrożna, ul. Radwańska

27l2U,90-540Łódź - 19.872 zł.

1 1. Uzasadnienie wyboru oferty:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z pkt. III zapytania ofertowego spośród

ofert nieodrzuconych. Wybrano ofertę znajwyższąliczbąpunktów, stanowiącą sumę

punktów przyznanyah za kryerium cena i zahyterium doświadczenie.

Zńącznikt:

al oferty złożonę w odpowiedzinazap7,tanie ofertowe,

b/ oświadczenię Zamawiającego o braku powiązań z osobami, ktore złożyły oferty w

odpowiedz i na zapytanie o fertowe,

cl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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