
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część VI

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Chocimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część VI

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b577fd1-a69d-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092066/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-21 10:03

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: BRPD/ZP/11/2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

3.5.1.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 78000,00  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci i
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młodzieży oraz ich opiekunów, w tym pedagogów, w ramach bezpłatnego całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania
prowadzonego przez Zamawiającego.Usługi będą realizowane w formie dyżurów w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Chocimskiej 6 w ramach obsługi infolinii DTZ oraz czatu. W ramach zamówienia Wykonawca będzie świadczył
maksymalnie 1200 godzin usług, przy czym Zamawiający zleci Wykonawcy realizację nie mniej niż 960 godzin w toku
umowy. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawierają Zaproszenie do negocjacji - SWZ oraz Załączniki nr 1 i 7 do
SWZ.

3.10.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 uPzp, postępowaniu pn. Usługi psychologa
świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 16 części, ogłoszonym w
BZP nr 2022/BZP 00026493/01 z dnia 2022-01-19, część VI zamówienia pn. „Usługi psychologa świadczącego pomoc
psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów Część 6” podlegała unieważnieniu na zasadzie art. 255 pkt. 1
uPzp, bowiem w części VI zamówienia nie złożono żadnej oferty. Ogłoszenie o wyniku postępowania -
2022/BZP00066933/01 z dnia 2022-02-24. Zamawiający udziela zamówienia pn. Usługi psychologa świadczącego pomoc
psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów Część VI zgodnie z art. 305 pkt. 2 uPzp, bowiem w postępowaniu
na cz. VI zamówienia, prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-c980d802-7933-11ec-83b1-bea871b78b5b

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Gabinet Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej "Optimum" Marek Figiela

5.1.2.) Ulica: ul. Chmielna 2/31

5.1.3.) Miejscowość: Warszawa

5.1.4.) Kod pocztowy: 00-020

5.1.5.) Województwo: mazowieckie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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