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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: Diagnostyczne rozpoznanie podmiotów
zatrudnienia socjalnego – druga fala badania

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
„Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i
współfinansowany ze środków EFS

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607604-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny 11060701000000, ul. ul. Pocztowa  54, 22-100  Chełm, woj.
lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5640456, 5640359, e-mail zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, faks 825 640 456.
Adres strony internetowej (url): www.pwsz.chelm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Diagnostyczne rozpoznanie podmiotów zatrudnienia socjalnego – druga fala badania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
K-ZP.251.63.2020

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:

Rozdział 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania ilościowego w ramach projektu
badawczego „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” POWR.02.05.00-00-0210/18 (dalej: Projekt), którego celem jest
wypracowanie i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego, tj. Centrów i Klubów Integracji Społecznej,
zwanych w dalszej części odpowiednio CIS i KIS oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
pomocy społecznej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Współpraca ta ma prowadzić do rozwijania w CIS i KIS zdolności do kształcenia kadr,
mogących dostarczać na lokalnych rynkach usługi społeczne, oraz do rozwoju lokalnych rynków usług społecznych. 2. Cel projektu:
opracowanie koncepcji, przetestowanie i wdrożenie modelu współpracy (KMW) między instytucjami zatrudnienia socjalnego (np. kluby
integracji społecznej) a podmiotami świadczącymi usługi społeczne (np. spółdzielnie socjalne) w trzech obszarach: o Zaspokajanie potrzeb
kadrowych realizatorów usług społecznych (podmiotów ES). o Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
specjalizujących się w usługach społecznych. o Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 73110000-6

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: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 126829.27
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: „EU-CONSULT” sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Toruńska 18C/D
Kod pocztowy: 80-747
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 139482.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90995.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139482.00
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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