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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

ul. Baltycka 65, 10-175 Olszryn
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www,pcpr-powiatolsztynski.pl
tel. +48 89 544 38 00
fax +48 89 544 38 I 1
e-mai I : pcpr@powiat-olsztynski.pl

II. Opis Przedmiotu Zam6wienia

l.

Przedmiotem zam6wienia s4 uslugi spoleczne wymienione

w

zalqczniku

XIV do Dyrektywy nr

2014124/UE o kodzie CPV 80570000-0.

Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielno5ci uczestnik6w i
uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy - l" dofinansowanego ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Warmirisko-Mazurskiego na lata 201 4-2020.

2.

3. Zamowienie jest podzielone na nastgpuj4ce czgSci:
3) CzgS(,1

-

warsztaty: z technik pamigciowych i efektywnego uczenia sig dla 55 os6b,

4) CzeS(,ll - indywidualne i warsztatowe doradztwo zawodowe dla 55 os6b.
4. Wsparciem objgtych bgdzie l4cznie do 55 os6b w kazdej czgSci w podziale na nastgpuj4ce grupy:

1) 15 os6b - wychowank6w pieczy zastgpczej (w tym 6 os6b zterenu powiatu nidzickiego i 9 os6b z
terenu powiatu olsztyriskiego) w wieku l5 -16 lat,ktorzy przygotowuj4 sig do usamodzielnienia,

- wychowank6w pieczy zastgpczej oraz os6b usamodzielnianych (w tym 12 os6b z terenu
powiatu nidzickiego i 28 os6b z terenu powiatu olszty6skiego) w wieku 17-25 lat realizuj4cych
Indywidualny Program Usamodzielnienia.

2) 40 os6b

5. Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia oraz inne istotne informacje znajduj4 sig w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zamowienia (SIWZ).

III.

OkreSlenie trybu zam6wienia

Zamawiajqcy prowadzi przedmiotowe postgpowanie oraz udzieli zam6wienia w spos6b przejrzysty,
obiektywny i niedyskryminuj4cy, zgodnie z zasadami wynikaj4cymi z art. l38o ust. 2 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych. O udzielenia zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4
wykluczeniu z postgpowaniaoraz spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu, opisane szczeg6lowo w
SIWZ.
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IV. Termin realizacji zam6wienia
Od podpisania umowy najp62niej do 30 listopada2019 roku, z podzialem na nastgpuj4ce czgsci:

.

- od podpisania umowy do 3 I maja 2019 roku.
2. Czg{(,II - od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku
I

C2966 I

V. Warunki udzialu w postgpowaniu
1. Cena

-

waga (znaczenie kry,terium): 60%

2. Do5wiadczenie

- waga (znaczenie

kryterium): 40Yo

VI. Termin skladania i otwarcia ofert
Nieprzejrzyst4 kopertE (opakowanie) zawieraj1c4 ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy
zloZy(, w siedzibie Zamawiaj1cego w sekretariacie w terminie do dnia I I .07.201 8 r. do godz. l2:00 lub
przeslad pocztq (liczy sig data wptywu do siedziby zamawiaj4cego) na adres: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Balrycka 65, l0- I 75 Olsztyn. Otwarcie ofert jest jawne i nast4pi dnia
I1.07.2018 r. o godz. l2:15 w siedzibie Zamawiaj4cego.

";q:rb;:;"

2

