
Formularz
Ogłoszenie nr 500013555-N-2017 z dnia 16-08-2017 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: : Wybór wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na
Kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507

Katowice, ul. Francuska 78
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546838

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 27374789400000, ul. ul. Francuska  78, 40507   Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.
Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.word.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: Wybór wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,
40-507 Katowice, ul. Francuska 78

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/NA/08/17

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wykładów na kursie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w
sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i
trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Szczegółowy program kursu
reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zawarty jest w Załączniku do ww. Rozporządzenia
(poz. 9) 2.Kursy reedukacyjne mogą być prowadzone w każdym dniu tygodnia, w grupach liczących od 10 do 15 uczestników, w ciągu dwóch
dni, po 8 godzin w każdym dniu, w formie wykładów. 3.Kursy w zależności od potrzeb słuchaczy mogą być prowadzone w siedzibie
Zamawiającego w Katowicach, ul. Francuska 78, lub w Oddziałach terenowych WORD: Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, Jastrzębie ul. A.
Krajowej 31, Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98, Rybnik ul. Ekonomiczna 21, Tychy ul. Jana Pawła II 3. Zamawiający zapewnia sale
wykładowe. Koszty dojazdu do miejsca wykonywania kursów ponosi Wykonawca 4.Zamawiający wymaga aby do wykonania zamówienia/
prowadzenia wykładów Wykonawca dysponował co najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe psychologiczne. Osoby te
powinny przez ostatnie 12 miesięcy do dnia złożenia oferty być czynnymi zawodowo psychologami. Każdy z wykładowców musi posiadać
imienna pieczątkę i dysponować na zajęciach własnym sprzętem multimedialnym Wykonawca może dysponować większą ilością osób
wykonujących zamówienie, Wszystkie te osoby muszą spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, 5.Zamawiający planuje
przeprowadzanie 10 kursów miesięcznie tj. 120 kursów w okresie 12 miesięcy. Ilość kursów w miesiącu może ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiększeniu) z uwagi na ilość osób kierowanych przez starostwa na kurs reedukacyjny. Zamawiający będzie informował o tym fakcie z 14
dniowym wyprzedzeniem. Kursy mogą być prowadzone w tym samym terminie w różnych Oddziałach terenowych WORD

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 172800.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PULS CENTRUM PSYCHOLOGII Agnieszka PAwlus
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Email wykonawcy: biuro@psychopuls.pl
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 182
Kod pocztowy: 40-525
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 94080,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94080,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94080,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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