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OGŁOSZENIE 

 o rozstrzygni ęciu post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadz ącego do udzielenia zamówienia na świadczenie usługi  
poradnictwa  psychologicznego w Specjalistycznym Pu nkcie Konsultacyjnym 
funkcjonuj ącym w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!” . 
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że postępowanie prowadzące  
do udzielenia zamówienia na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego  
w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym funkcjonującym w ramach projektu  
pn.: „Stawiam na siebie!” w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.  

 

W dwóch częściach wybrano ofertę Ośrodka Terapii i Rozwoju, Barbara 
Kasprzak, Renata Puchała s.c., ul. Kolejowa 3, 21 –  040 Świdnik, ponieważ uzyskała 
największą liczbę punktów dla jednej części zamówienia i zadeklarowała gotowość 
realizacji dwóch części. Oferta otrzymała łącznie 67,81 pkt,  przy czym w kryterium cena 
oferta otrzymała 37,81 pkt , w kryterium doświadczenie w poradnictwie i/lub terapii 
psychologicznej 20 pkt, oraz doświadczenie w poradnictwie i/lub terapii psychologicznej 
w ośrodkach pomocy społecznej 10 pkt. 
 W kolejnej, trzeciej części wybrano ofertę SPERO, Psychologia w Praktyce, 
Michał Perz,  Strzała, ul. Siedlecka 184,  08-119 Siedlce , ponieważ uzyskała drugą  
co do wielkości liczbę punktów dla jednej części zamówienia i zadeklarowała gotowość 
realizacji jednej części zamówienia. Oferta otrzymała  łącznie 53,40 pkt,  przy czym  
w kryterium cena oferta otrzymała 18,40 pkt , w kryterium doświadczenie w poradnictwie 
i/lub terapii psychologicznej 5 pkt, oraz doświadczenie w poradnictwie i/lub terapii 
psychologicznej w ośrodkach pomocy społecznej 30 pkt. 

W dwóch kolejnych częściach wybrano ofertę Gabinetu Psychologicznego, 
Maria Jakimiuk, ul. Prymasa Wyszy ńskiego 21a/46, 08 – 110 Siedlce, która uzyskała 
trzecią co do wielkości liczbę punktów i zadeklarowała gotowość realizacji dwóch części 
zamówienia. Oferta otrzymała łącznie 51,23 pkt,  przy czym w kryterium cena oferta 
otrzymała 21,23 pkt , w kryterium doświadczenie w poradnictwie i/lub terapii 
psychologicznej 20 pkt, oraz doświadczenie w poradnictwie i/lub terapii psychologicznej 
w ośrodkach pomocy społecznej 10 pkt. 

 
Wykonawca, który złożył ofertę i nie został wykluczony z postępowania:  

Karol Ko ć, Psycho - Lab, Psychologia w Praktyce, ul. 11 List opada 43d/154  
08 – 110 Siedlce.  
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Oferta otrzymała łącznie 23,40 pkt , przy czym w kryterium cena oferta otrzymała 
18,40 pkt , w kryterium doświadczenie w poradnictwie i/lub terapii psychologicznej 
5 pkt, oraz doświadczenie w poradnictwie i/lub terapii psychologicznej  
w ośrodkach pomocy społecznej 0 pkt.  

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

 /-/Maria Gadomska 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
 Rodzinie w Siedlcach 

 


