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         Szczecin, dnia 10.10.2019r. 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na: 
„Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego - w podziale na części” 
w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 

 
USŁUGI SPOŁECZNE 

na podstawie art. 138o ustawy  
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin 
e-mail: sekretariat@cod.szczecin.pl 
tel. 91 431 58 91 
fax 91 431 58 91 wew. 26 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Nazwa nadana zamówieniu: 
„Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego - w podziale na 
części” w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w 
Szczecinie. 

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: 
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP. 

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług mobilnego zespołu 
specjalistów (Niniejsze zamówienie obejmuje usługi psychologa - 1 osoba oraz logopedy - 1 
osoba) w 20 Placówkach Wsparcia dziennego mieszczących się na terenie miasta Szczecin w 
ramach projektu: „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w 
Szczecinie”. Zamówienie jest podzielone na części: 
a) CZĘŚĆ I – USŁUGI PSYCHOLOGA - Kody CPV:85300000-2, 85121270-6, 
b) CZĘŚĆ II - USŁUGI LOGOPEDY - Kody CPV: 80100000-5, 80000000-4. 

4) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, 

zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej 
Ogłoszeniem. 

 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Usługi realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r. 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe 
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponować:  
CZĘŚĆ 1 – USŁUGA PSYCHOLOGA: 
a) jedną osobą spełniającą następujące warunki: 

- posiada prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 
czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. 
U. z 2019r. poz. 1026), tj.: 

 uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą 
wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
zawodu psychologa; 

 odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa 
posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za 
czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę; 

- posiada min. 2 – letnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług 
psychologicznych dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życiu; 

CZĘŚĆ 2 – USŁUGA LOGOPEDY: 
b) jedną osobą spełniającą następujące warunki: 

 posiada tytuł zawodowy logopedy; 

 posiada min. 2 – letnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług logopedycznych 
dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życiu. 

UWAGA: Dodatkowe informacje dotyczące każdej CZĘŚCI: 
1) Każdy z wykazanych przez wykonawcę Specjalistów musi spełniać warunki określone w art. 

26 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2019 poz. 1111 ze zm.), tj. osoba ta: 
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona; 
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
2) Wykazany Specjalista nie może być pracownikiem Zamawiającego w rozumieniu Sekcji 6.15.1 

pkt 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

3) Wykonawca nie może wykazać tych samych osób w ramach poszczególnych części. 
 

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM 
PODMIOTÓW TRZECICH. 
 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE: 

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji; 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodów 
określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji; 
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W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego 
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. 

4) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w 
przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji; 
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

5) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów, 
na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania w układzie – 
dzień, miesiąc, rok) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia – dokument 
stanowi potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz umożliwia 
przyznanie punktów w kryteriach określonych w Rozdziale V pkt 2 Instrukcji, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji.  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem. 

 
6. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
a) Cena – 80 % 
b) Doświadczenie Specjalisty w zakresie świadczonych usług – 20%. 

2) Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert 
znajdują się w Rozdziale V Instrukcji dla Wykonawców. 

 
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1) Ofertę należy złożyć w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Wszystkich 
Świętych 66 w Szczecinie, pok. nr 01, w terminie do dnia 18.10.2019r., do godz. 10:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2019r., o godz. 10:30 w Centrum Opieki nad 

Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie pok. 35. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy 
mogą w nim uczestniczyć. 

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

 
8. INFORMACJE DODATKOWE: 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, 
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego: 
1) Przedmiot zamówienia: powtórzenie usług podobnych do określonych w zamówieniu 

podstawowym, w ramach każdej z części; 
2) Wielkość lub zakres zamówienia: 

CZĘŚĆ 1: do 50% wartości zamówienia podstawowego, 
CZĘŚĆ 2: do 50% wartości zamówienia podstawowego. 
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3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie w ramach każdej z części: warunki umowy 
podstawowej oraz ustalone w wyniku negocjacji z Wykonawcą realizującym zamówienie w 
danej części. 

 


