
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 153232-2014 z dnia 2014-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu turnusu rehabilitacyjno - szkoleniowego 

wraz z kursem obsługi komputera oraz treningami umiejętności i kompetencji społecznych dla 21 osób 

niepełnosprawnych oraz 9... 

Termin składania ofert: 2014-05-16  

Wrocław: Usługa polegaj ąca na zorganizowaniu turnusu 

rehabilitacyjno - szkoleniowego wraz z kursem obsł ugi komputera oraz 

treningami umiej ętności i kompetencji społecznych  

Numer ogłoszenia: 199472 - 2014; data zamieszczenia : 12.06.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 153232 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 

Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 72 21 860, faks 71 72 21 869. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa polegająca na zorganizowaniu turnusu 

rehabilitacyjno - szkoleniowego wraz z kursem obsługi komputera oraz treningami umiejętności i 

kompetencji społecznych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

zorganizowaniu turnusu rehabilitacyjno - szkoleniowego wraz z kursem obsługi komputera oraz treningami 

umiejętności i kompetencji społecznych dla 21 osób niepełnosprawnych oraz 9 opiekunów, 

zamieszkujących w Powiecie Wrocławskim (łącznie 30 osób). Turnus będący przedmiotem zamówienia 

będzie trwał przez kolejne 22 dni kalendarzowe. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: ośrodek 

rehabilitacyjny położony nad morzem na terenie Polski, przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z dysfunkcją narządu 
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wzroku. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 1) Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. 

U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694), w oparciu o program turnusu rehabilitacyjnego szkoleniowego z kursem 

obsługi komputera wraz z treningami umiejętności i kompetencji społecznych stanowiącego załącznik nr 9 

do niniejszej SIWZ. 2) Przewóz uczestników organizowanego turnusu bez udziału osób trzecich do ośrodka 

rehabilitacyjnego i z powrotem, w tym dla dwóch osób poruszających się na wózkach. 3) Zakwaterowanie 

uczestników turnusu wyłącznie w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienką, wyposażone w jednoosobowe 

łóżka z pościelą, szafy ubraniowe, stoliki i krzesła (wyklucza się łóżka piętrowe), TV i telefon (zamiennie 

Zamawiający dopuszcza przycisk alarmowy). 4) Przeprowadzenie w ramach aktywnej integracji osób 

niepełnosprawnych: a) kursu obsługi komputera (30 godzin lekcyjnych) przy założeniu, że zajęcia 

praktyczne kursu obsługi komputera stanowić będą powyżej 90% z ogólnej liczby godzin kursu, b) 

treningów kompetencji i umiejętności społecznych (27 godzin lekcyjnych).. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.31.25.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.32.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Zamówienie dotyczy realizacji projektu systemowego -Postaw na aktywność, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  05.06.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

A1 Polska Jacek Łukowski, ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 113453,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 
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Cena wybranej oferty:  93330,00 

Oferta z najni ższą ceną: 79800,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 93378,00 

Waluta:  PLN. 
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