
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi specjalistycznego wsparcia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651441438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska

1.5.2.) Miejscowość: Radymno

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166281273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mopsradymno@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: radymno.pl/mops/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://radymno.pl/mops/zamowienia-publiczne/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi specjalistycznego wsparcia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac1075fd-e30a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125819/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24 09:57
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00111440/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze oraz usługi specjalistycznego wsparcia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Kompleksowe Usłupi opiekuńcze w mieście Radymno

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00111647/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2021/BZP00111440/01/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 718500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I.1.Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych
rehabilitacja -min.liczba godzin 2000
2.Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób 
niesamodzielnych -usługi pielęgniarskie-min.liczba godzin 300
3.Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych -wsparcie
edukacyjno-terapeutyczne-min.liczba godzi 1000
II.1 usługi wsparcia poradnictwa i szkoleń dla opiekunów faktycznych-min.liczba godzin 88
2.Indywidualne wsparcie psycholog.dla opiekunów faktycznych-min.liczba godzin 280

4.5.3.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
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85323000-9 - Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Róźnica pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu a treścią Specyfikacji Warunków
Zamówienia w zakresie prawa do składania ofert częściowych w postępowaniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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