
Ogłoszenie nr 510403377-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO
KURIERA SPOŁECZNEGO” polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym podczas

epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie
artykułów spożywczych oraz leków, dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg

potrzeb) w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających
osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53158437500000, ul. Głogowska   25c, 45-315  Opole, woj.
opolskie, państwo Polska, tel. 077 44 152 50, e-mail a.gabruk@rops-opole.pl, faks 077 44 152 59.
Adres strony internetowej (url): http://bip.rops-opole.pl/?p=719

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO” polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym
podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie artykułów spożywczych oraz leków,
dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg potrzeb) w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UZP.4011.18.2020

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) Nazwa zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO” polegających na pomocy osobom starszym i
niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie artykułów spożywczych
oraz leków, dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg potrzeb) w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2) Usługi będą
wykonywane poprzez współpracę z Jednostkami wykazanymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 3) Wszystkie zainteresowane osoby
świadczeniem usług w celu uzyskania szczegółów dot. zakresu wykonania mają kontaktować się bezpośrednio z Jednostkami wskazanymi w
załączniku nr 1 do ogłoszenia. 4) Opis potrzeb zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 85312000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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CZĘŚĆ NR: 61 NAZWA: ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO”
polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym podczas epidemii
COVID-19 na terenie województwa opolskiego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3850
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jarosław Woźniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 3850
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3850
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3850
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.
Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U z 2020r., poz.1842 z późn. zm). Do
zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 1086), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego
i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego zleca się Wykonawcy do
wykonania zamówienie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO” polegających na pomocy osobom
starszym i niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie artykułów
spożywczych oraz leków, dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg potrzeb) w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni –
rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego została zawarta umowa z wykonawcą wymienionym w niniejszym ogłoszeniu.
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