
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 115843-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pabianice 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla osób 
niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych, w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych... 
Termin składania ofert: 2014-06-06  

 

Pabianice: Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla osób 
niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych, w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu 
/Równe szanse/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Numer ogłoszenia: 141007 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 115843 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. 
Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 0-42 215 66 05, faks 0-42 215 66 60. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie działań w ramach 
aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów 
ostatecznych projektu /Równe szanse/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 
działań w ramach aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin 
zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: 
beneficjentów ostatecznych projektu /Równe szanse/ współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie będzie 
realizowane dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w 
tym: wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób 



niepełnosprawnych. Są to beneficjenci ostateczni projektu systemowego /Równe szanse/, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Realizacja zamówienia składać się winna z następujących zadań: 
1.Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 79 osób (wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wieku 15 r.ż. -25 r.ż. oraz osób 
niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej), rezerwując na każdego uczestnika do 4 
godzin zegarowych konsultacji . 2. Terapia psychologiczna - indywidualne spotkania z 
psychologiem dla 12 osób (wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych, w wieku 15 r.ż. -25 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych, w wieku aktywności 
zawodowej) rezerwując na każdego uczestnika do 10 godzin zegarowych. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  tak, projekt/program: Projekt /Równe szanse/ realizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na podstawie umowy ramowej 
nr: UDA-POKL.07.01.02-10-007/09-00 współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII /Promocja integracji społecznej/ 
Działanie 7.1 /Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji/ Poddziałanie 7.1.2 
/Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie/ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  18.06.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, kraj/woj. 
łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40997,84 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 37060,00 
• Oferta z najniższą ceną: 37060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37060,00 
• Waluta:  PLN. 



 
 


