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Warszawa: Usługi specjalisty ds. uzależnień i współuzależnień w
ramach realizacji projektu systemowego pn. Program aktywizacji
społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 90940 -2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zam ieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , ul.
Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl
1. 2) R O D ZAJ ZAM AW IAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) O K R E Ś L E N IE PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi specjalisty ds uzależnień i
współuzależnień w ramach realizacji projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej
osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usługi specjalisty ds. uzależnień i współuzależnień w ramach realizacji projektu systemowego
pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Projekt realizowany jest w latach 2008 - 2014.
2. Przewidywana ilość godzin świadczonych usług wynosi średnio 40 godzin w miesiącu przez 5 miesięcy
(kwiecień - czerwiec, wrzesień - październik), czyli łącznie 200 godzin. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIW Z..
11.1.6) W spólny Słownik Zamówień (CPV): 85 30 00 00-2
11.1.7) C zy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
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11.1.8) C zy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZA S TRWANIA ZAMÓWIENIA LU B TERM IN WYKONANIA: Zakończenie: 31 10 2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
111.2) ZA LICZKI
111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU O RAZ O PIS S P O S O B U DOKONYWANIA O C E N Y
SPEŁN IAN IA T Y C H WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 4.1
do SIW Z
111.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,
co najmniej jedną usługę polegającą na pracy z rodziną w zakresie uzależnień i współuzależnień,
przy czym ilość godzin zrealizowanych w ramach danych usług na dzień składania ofert musi być
nie mniejsza niż 120 godzin zegarowych
111.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 4.1
do SIW Z
111.3.4) O soby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten uzna Zamawiający za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą,
dedykowaną do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą: a) wykształcenie wyższe
magisterskie na kierunkach humanistycznych, społecznych lub pedagogicznych, potwierdzone
tytułem magistra, b) doświadczenie w wykonywaniu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy usług
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obejmujących swym zakresem pracę z rodziną w zakresie uzależnień i współuzależnień
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony
na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 4.1
do SIW Z
III.4) IN FO RM ACJA O OŚW IADCZENIACH LU B DOKUM ENTACH, JA K IE M AJĄ D O STA R C ZYĆ
W YKONAW CY W C E LU PO TW IERDZENIA SPEŁN IAN IA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU
O RAZ N IEPO DLEGAN IA W YKLU CZENIU NA PODSTAW IE ART. 24 UST. 1 USTAW Y
111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub s ą wykonywane należycie;
• wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam ieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam ieszkania
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potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) K R Y T ER IA O C E N Y O F E R T
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - Doświadczenie w pracy osobami uzależnionymi bądź współuzależnionymi w ramach realizacji
projektów systemowych realizowanych w ramach P O K L - 30
IV.4) IN FO RM ACJE ADM IN ISTRACYJN E
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.opsbielany.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014
godzina 09:00, miejsce: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.
Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt systemowy pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez
pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1.
IV.4.17) C zy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub czę ści zamówienia: nie
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