Ząbkowice Śląskie, dnia 20.11.2020 r.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osiedle XX – lecia 52
57 – 200 Ząbkowice Śląskie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne: „Usługi opiekuńcze, w
tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

–

Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich działając zgodnie z
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019
r. poz. 1843), informuje że po ocenie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz
mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na okres od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021 r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
pisma.
Jednocześnie Zmawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu odrzucono dwie
oferty:
1) ofertę LEMON MOON Joanna Wichłacz-Sosnowska, ul. Mątwicka 8A/6, 02-373
Warszawa,
2) ofertę MG Partner Marcin Grzesiak, ul. Włościańska 15/21, 01-710 Warszawa.
Zamawiający odrzucił ofertę LEMON MOON Joanna Wichłacz-Sosnowska, ul.
Mątwicka 8A/6, 02-373 Warszawa, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o
zamówieniu, gdzie zgodnie z pkt.2 lit. i) oraz pkt. 4 Zamawiający określił:
- pkt.2 lit. i) Wykonawca musi posiadać minimum 5 osób mające kwalifikacje do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych
przypadkach specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone przez
osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w rozdziale 3 pkt
12 lit. a IWZ, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w rozdziale 3
pkt 12 lit. b IWZ i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne
usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. (wg załącznika Nr 6 do IWZ)
- pkt. 4 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne - zdolności
techniczne i zawodowe – 3) dysponuje lub będzie dysponował lokalem na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie,
w którym umożliwi osobisty kontakt Zamawiającemu usługi opiekuńcze w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30 oraz zapewni kontakt telefoniczny Zamawiającemu z od poniedziałku do piątku od 7.30
do 15.30. (wg załącznik Nr 4 do IWZ).

Wykonawca:
1) Nie wykazał i nie dołączył załącznika nr 6 do IWZ Zp-1/2020 tj., wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia bezpośrednio u Świadczeniobiorców Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich,
2) Nie dołączył załącznika nr 4 do IWZ ZP-1/2020 tj., oświadczenia w sprawie informacji o
lokalu dostępnym w celu realizacji zamówienia.
W treści Ogłoszenia o zamówieniu zostało wskazane jakie warunki, dokumenty i załączniki
składają się na ofertę.
W związku z ich brakiem, jak również nie wykazania spełnienia IWZ w postępowaniu,
zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie pkt.2 lit. i) oraz pkt. 4 warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne - zdolności techniczne i zawodowe ppkt. 3) Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

Zamawiający odrzucił ofertę MG Partner Marcin Grzesiak, ul. Włościańska 15/21, 01710 Warszawa, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu, gdzie
zgodnie z pkt.2 lit. i) Zamawiający określił:
- pkt.2 lit. i) Wykonawca musi posiadać minimum 5 osób mające kwalifikacje do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach
specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają
lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w rozdziale 3 pkt 12 lit. a IWZ, posiadają co najmniej
roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w rozdziale 3 pkt 12 lit. b IWZ i mają zapewnioną możliwość
konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. (wg
załącznika Nr 6 do IWZ).

Wykonawca:
1) Nie wykazał 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu specjalistycznych usług
opiekuńczych u Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie pkt.2 lit. i) Ogłoszenia o zamówieniu na
usługi społeczne.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
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