ZOR.210.

.2015

Świdnica, dnia 2 marca 2015 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:

1.

Przedmiot zamówienia obejmował przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji:
a) grupowej dla pracowników punktu interwencji kryzysowej - Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy w wymiarze 15 godzin zegarowych (3 spotkania X 5h)
w miesiącach maj, wrzesień, listopad 2015 r.,
b) grupowej dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej- Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy w wymiarze 20 godzin zegarowych (4 spotkania X 5h)
w miesiącach marzec, maj, wrzesień, listopad 2015 r.,
c) grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych w Świdnicy w wymiarze 20 godzin
zegarowych (4 spotkania X 5h) w miesiącach kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad
2015r.
CPV 85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
2. Wartość szacunkowa zamówienia
Netto: 11.000,00 PLN tj. 2.366,91 EUR, ustalona w dniu 2 marca 2015 r. przez Joannę
Piechowicz.
3. Rodzaj przeprowadzonej procedury: zapytanie ofertowe.
Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w formie elektronicznej. Wysłano trzy emaile

do

superwizorów

pod

następujące

adresy:

m.jozwiak@plus.wroclaw.pl,

maria.h.d@op.pl, cwikasia@poczta.onet.pl
4.Liczba uzyskanych ofert: 1 oferta pisemna.
1. Porównanie ofert:
Nr
oferty

Nazwa i adres firmy

Cena w zł.

1

Gabinet Psychologiczny
Katarzyna Ćwirko Kusztan
Ul. Mirosławickiego 8/3
Wrocław
dla zadania 1
Usługi psychologiczno – edukacyjne
Maria Haracz - Dąbrowska
Ul. Gen. Hallera 155/12
Wrocław

2.850,00

Spełnia/nie
spełnia
wymagania
parametry
spełnia

4.000,00

spełnia

2

dla zadania 2
3.

Usługi psychologiczno – edukacyjne
Maria Haracz - Dąbrowska
Ul. Gen. Hallera 155/12
Wrocław
dla zadania 3

4.000,00

spełnia

Najkorzystniejsza oferta cenowa:
dla zadania nr 1 – oferta założona przez Gabinet Psychologiczny Katarzyna Ćwirko
Kusztan, ul. Mirosławickiego 8/3, Wrocław z ceną ofertową brutto 2.850, zł
- dla zadania nr 2 oferta złożona przez Usługi Psychologiczno – Edukacyjne Maria
Haracz – Dąbrowska, ul. Gen. Hallera 155/12, z ceną ofertową brutto 4.000,00 zł.
- dla zadania nr 3 oferta złożona przez Usługi Psychologiczno – Edukacyjne Maria
Haracz – Dąbrowska, ul. Gen. Hallera 155/12, z ceną ofertową brutto 4.000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: jedne ważne oferty dla każdego z
Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie:
Joanna Piechowicz

Zatwierdzam:
Beata Galewska
………………….…..
(Dyrektor PCPR w Świdnicy)

