
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie Gminy Głubczyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004501970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa

1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4852922 77 4858515

1.5.8.) Numer faksu: 77 4852922 wew.37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@glubczyce.ops.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ops.glubczyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.ops.glubczyce.pl/113/111/postepowania-powyzej-130-000-zl.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na
terenie Gminy Głubczyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da8cdbd8-f9a0-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158787/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-24 14:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00054166/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy
Głubczyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146072/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

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

4.3.) Wartość zamówienia: 252000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne jest: 
1. Świadczenie usług: 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy
Głubczyce wskazanych przez Zamawiającego, zwanych dalej : „podopiecznymi” 
2. Szacunkowa ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - około 3600 godzin
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia ilości usług, o których mowa w
pkt. 2 z uwagi na zmianę:
1) ilości podopiecznych korzystających z usług 
2) zakresu usług z jakich korzystają podopieczni 
3) zmianę ilości godzin przyznanych podopiecznym 
5. Godzina usługi objętej niniejsza umową wynosi 60 min. faktycznego jej wykonywania na rzecz
podopiecznego i nie obejmuje czasu niezbędnego na dojazd lub dojście do miejsca
zamieszkania podopiecznego lub innego miejsca, w którym podopieczny się znajduje ze
względu na rodzaj wykonywanej usługi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki
pobytowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00158787/01 z dnia 2021-08-24

2021-08-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art.253 ust. 1 i 2 oraz art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019
r.- Prawo zamówień publicznych , zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający- Gmina Głubczyce -
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6 48-100 Głubczyce - informuje o:

1. odrzuceniu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:
Oferta została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym i podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63
ustawy Pzp., oraz oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z warunkami zamówienia (
§7 pkt 8 SWZ )

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zawarł w SWZ wymóg sporządzenia oferty i podpisania (pod rygorem
nieważności) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.08.2021 do godz. 9:00, złożona została jedna
oferta.
W toku badania oferty tj. dnia 19.08.2021 , Zamawiający stwierdził, iż złożona oferta nie spełnia
wskazanego wymogu, tj. nie została sporządzona w formie elektronicznej tzn. podpisana
prawidłowym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani nie została opatrzona podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
W konsekwencji Zamawiający podnosi, że zaszyfrowana oferta złożona przez epuap:
17.08.2021 r., godz. 21:38 przez Konsorcjum:
Pracownia Psychologiczna PROFES Angelika Skrzyp ul. Chrobrego 16a 48-100 Głubczyce,
Centrum Rehabilitacji Dzieci Monika Sozańska - Ślesarew ul. Koszarowa 4a 48-100 Głubczyce
podlega odrzuceniu.
Uchybienie wymogowi opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym niesie za
sobą skutek w postaci nieważności oferty.
Stwierdzenie braków tego rodzaju nie podlega uzupełnieniu.
Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę stan prawny i faktyczny, odrzucenie oferty
jest konieczne i w pełni uzasadnione .

2. unieważnieniu prowadzonego postępowania z uwagi na fakt, że złożona oferta podlegała
odrzuceniu na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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