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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3533-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrow ia i opieki społecznej
2015/S 003-003533
Ogłoszenie o udzieleniu zam ówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytu cja zamawiająca
1.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82
Osoba do kontaktów: Andrzej Deres
01-824 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225689100
E-mail: przetarg@opsbielany.waw.pl
Faks: +48 228645952
A dresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opsbielany.waw.pl

1.2)

Rodzaj in stytu cji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

1.3)

G łów ny przedm iot lub przedm ioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Ochrona socjalna
Inny: ośrodek pomocy społecznej

1.4)

Udzielenie zam ów ienia w im ieniu innych

in stytu cji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedm iot zam ówienia
11.1)
Opis
11.1.1)

11.1.2)

Nazwa nadana zam ówieniu
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy.
Rodzaj zam ów ienia oraz lokalizacja robót budowlanych, m iejsce realizacji dostaw y lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Kod NUTS

11.1.3)

Inform acje na tem at um ow y ramowej lub dynam icznego system u zakupów (DSZ)

11.1.4)

K rótki opis zam ów ienia lub zakupu
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy
społecznej określonych w ustawie z 12.3.2004 o pomocy społecznej, na rzecz klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Przewidywana wielkość zamówienia wynosi 113 636 godzin.
11.1.5)

W spólny S łow nik Zamówień (CPV)
85000000

11.1.6)

Inform acje na tem at Porozum ienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

11.2)

C ałkow ita końcow a w artość zam ówienia (zamówień)

11.2.1)

C ałkow ita końcow a w artość zam ówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV. 1)
Rodzaj procedury
IV. 1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

K ryteria udzielenia zam ówienia

IV.2.1)

K ryteria udzielenia zam ówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 70
2. Doświadczenie Wykonawcy. Waga 30

IV.2.2)

Inform acje na tem at aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Inform acje adm inistracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OPS11/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego sam ego zam ówienia
Ogłoszenie o zam ówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 227-401114 z dnia 25.11.2014

Sekcja V: Udzielenie zam ówienia
Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
V .l)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.1.2015

V.2)

Inform acje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zam ówienia
Firma Gwarant - Tomczyk sp. j.
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
POLSKA
E-mail: ggwarant@wp.pl
Tel.: +48 768334411

V.4)

Inform acje na tem at w artości zam ówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
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Wartość: 1 193 178 PLN
Bez VAT
V.5)

Inform acje na tem at podw ykonaw stw a
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Inform acje uzupełniające
VI.1)

Inform acje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)

Inform acje dodatkow e:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień i zamówienia te będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.3)

P rocedury odwoławcze

Vl.3.1)

Organ odpow iedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.ozp.gov.pl

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Procedura składania odwołań została uregulowana
w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

VI.3.3)

Źródło, gdzie m ożna uzyskać inform acje na temat składania odwołań

VI.4)

Data w ysłania niniejszego ogłoszenia:
2.1.2015

06/01/2015

S3

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/3

