Choszczno, dn. 21.12.2021 r.
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego

1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w ramach prowadzenia
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Punktu MediacyjnoInformacyjnego „Pomoc Dziecku i Rodzinie” oraz usług pedagoga wynikających z zadań z
ustawy z dnia 09 czerwca 2021 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.

Czas trwania zamówienia/termin wykonania: od 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

3.

Wartość netto zamówienia oszacowano w dniu 06.12.2021 r.

na podstawie : art. 30 ust. 1, 33 ust. 2 i 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)
4.

Pracownik dokonujący ustalenia wartości zamówienia: Katarzyna Jakszuk.

5.
W dniu 08.12.2021 r. udostępniono na stronie internetowej www.pcprchoszczno.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych.
6.

Kryterium wyboru oferenta było/były:
1) Najkorzystniejsza cena -100% ,

7.

Uzyskano następujące oferty:

Numer oferty
1

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Ilona Kozubska,

15.12.2021 r.

ul.Sulino 1 k, 73-200 Choszczno
8.

Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy:
1) ……NIE DOTYCZY………………………………
2) ………………………………………………………
Podstawa prawna:……………………………………………………………………………
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………
9.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Zamawiający zawiadamia, że odrzucono oferty następujących wykonawców:
1) …… NIE DOTYCZY ……………………………..
2) ………………………………………………………
Podstawa prawna:……………………………………………………………………………
1

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………
10.

Poszczególne oferty przedstawiają się następująco:

Numer
oferty

Oferowana
cena za
godzinę/
cena za
opinię*:

Przeprowadzanie
konsultacji w
Punkcie
InterwencyjnoMediacyjnym
„Pomoc Dziecku
i Rodzinie”.
Przeprowadzanie
badań
pedagogicznych
kandydatom do
pełnienia funkcji
rodziny
zastępczej oraz
rodzinnego domu
dziecka.
Przeprowadzanie
badań
pedagogicznych
dotyczących
rodzin
zastępczych i
osób
prowadzących
rodzinne domy
dziecka o
posiadaniu
predyspozycji i
motywacji do
pełnienia funkcji
rodziny
zastępczej i
sporządzanie
opinii.
Diagnozowanie i
sporządzanie
opinii o dziecku
wskazanym
przez PCPR.

90 zł/godz.

Udział w
posiedzeniach
Zespołów ds.

20zł/godz.

Nazwa oferenta

Ilona Kozubska,
1

Nazwa zadania:

ul.Sulino 1 k, 73200 Choszczno

Łączna
Dodatkowe
ilość
informacje
uzyskanych
punktów

100zł/godz. 100pkt.

40 zł/godz.

90zł/godz.

2

Nazwa zadania:
Numer
oferty

Nazwa oferenta

Oferowana
cena za
godzinę/
cena za
opinię*:

Łączna
Dodatkowe
ilość
informacje
uzyskanych
punktów

Oceny Sytuacji
Dziecka
Umieszczonego
w Rodzinie
Zastępczej
i sporządzania
protokołów z
opinii pedagoga
w trakcie trwania
zespołu.
11.

Wybrana oferta z uzasadnieniem:

Wybrano ofertę numer 1 Pani Ilony Kozubskiej, ul.Sulino 1 k, 73-200 Choszczno. Oferent
spełnił wymagania określone w zapytaniu. Jest to jedyna oferta do zapytania.
12.

Uzasadnienie niezastosowania uregulowań § 4 niniejszego regulaminu

………NIE DOTYCZY…………………………………………………..………………………
13.

Załączniki do protokołu:
1) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego,
2) złożone oferty wraz z załącznikami,
3) kopia zarządzenia 14/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Choszcznie w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ofert w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Podpisy Członków Zespołu:
1. Renata Adamowicz
2. Piotr Plewowski
3. Patrycja Kozicka

Zatwierdził:

Monika Rodykow
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Choszcznie
3

