
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 -
pobyt dzienny, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 181044215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: A. Mickiewcza 31

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134743904

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cis@ciskrosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ciskrosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://ciskrosno.pl/2022/03/02/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-na-uslugi-spoleczne-opieka-wytchnieniowa-edycja-
2022/

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Reintegracja społeczna i zawodowa, 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:
Usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 -
pobyt dzienny, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0072e312-9a46-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00089325/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-17 12:01

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073545/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 CIS.261.16.2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073573/01

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

4.1.) Numer referencyjny: CIS.261.16.2022

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

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 253200 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 253199,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą na rzecz mieszkańców miasta Gminy Miasto Krosno: uczestników Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do
wyżej wymienionego,

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie
ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co
dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak
również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli
wykonywać swoich obowiązków.

Opieka w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym) lub w
miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz
zatwierdzonym przez Zamawiającego) - 17 osób. 

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40 zł.

Wykonawca w toku realizacji usługi musi :
- zatrudniać legalnie osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej,
- ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
- zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w miejscu wskazanym przez uczestnika
Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz zatwierdzonym przez Zamawiającego) w ramach
programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny mają obejmować zapewnienie:
a) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego
nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
b) czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także
załatwienie własnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej nie jest tożsama z usługami gospodarczymi, związanymi z wykonywaniem czynności w
zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, chyba że wykonanie takich czynności będzie bezpośrednio związane ze
sposobem świadczenia opieki nad osobą niepełnosprawną lub będzie stanowić istotny element włączenia osoby
niepełnosprawnej w codzienne funkcjonowanie jej rodziny i/lub otoczenia.

W podejmowanych działaniach osoba wykonująca opiekę wytchnieniową ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i
preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką. 
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Wymagania formalne dotyczące osób realizujących bezpośrednią usługę opieki wytchnieniowej:
a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), lub innym, zapewniającym
realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
b) posiadają co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom
niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Czas trwania usługi wytchnieniowej:
a) usługa wytchnieniowa na rzecz 1 uczestnika Programu może być realizowana w terminie i godzinach uzgodnionych
pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem Programu, mieszczących się w przedziale 7:00–20:00 w każdym dniu tygodnia;
b) limit godzin usługi wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu wynosi
nie więcej niż 240 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.5.5.) Wartość części: 163200 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą na rzecz mieszkańców miasta Gminy Miasto Krosno: uczestników Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do
wyżej wymienionego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie
ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co
dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak
również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli
wykonywać swoich obowiązków.

Opieka we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego, w formie dyżuru trwającego do 4 godzin
dziennie dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym) - 3 osoby. 

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 35,83 zł.

Wykonawca w toku realizacji usługi musi :
- zatrudniać legalnie osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej,
- ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
- zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.

Usługi opieki wytchnieniowej we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego, w formie dyżuru
trwającego do 4 godzin dziennie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny mają
obejmować zapewnienie:
a) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego
nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, świadczonej w
pomieszczeniach Dziennego Klubu Seniora „CAFFE 60+”, przy ul. Ks. S. Decowskiego 46, 38-400 Krosno (budynek
Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance, parter z wejściem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz w
otoczeniu budynku (park).
b) opieki i wsparcia z uwzględnieniem elementów animacji, integracji, terapii ruchowej, manualnej i pamięciowej,
c) czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także
załatwienie własnych spraw.

W podejmowanych działaniach osoba wykonująca opiekę wytchnieniową ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i
preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką. 

Wymagania formalne dotyczące osób realizujących bezpośrednią usługę opieki wytchnieniowej:
a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności
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na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), lub innym, zapewniającym realizację
usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
b) posiadają co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom
niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Czas trwania usługi wytchnieniowej:
a) usługa wytchnieniowa na rzecz 1 uczestnika Programu może być realizowana poprzez pobyt dzienny osoby
niepełnosprawnej maksymalnie do 4 godzin dziennie, w terminie i godzinach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a
uczestnikiem Programu, mieszczących się w przedziale 16:00–20:00 (od poniedziałku do piątku) lub w przedziale 8:00–
18:00 (w soboty);
b) limit godzin usługi wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu wynosi
nie więcej niż 240 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.5.5.) Wartość części: 25800 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą na rzecz mieszkańców miasta Gminy Miasto Krosno: uczestników Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do
16 roku życia, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie
ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co
dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak
również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli
wykonywać swoich obowiązków.

Opieka w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka do 16 roku życia lub w miejscu wskazanym przez uczestnika
Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz zatwierdzonym przez Zamawiającego) - 4 osoby.

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40 zł.

Wykonawca w toku realizacji usługi musi :
- zatrudniać legalnie osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej,
- ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
- zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka do 16 roku życia lub w innym miejscu
wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz zatwierdzonym przez
Zamawiającego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny mają obejmować zapewnienie:
a) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego
nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
b) czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także
załatwienie własnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej nie jest tożsama z usługami gospodarczymi, związanymi z wykonywaniem czynności w
zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, chyba że wykonanie takich czynności będzie bezpośrednio związane ze
sposobem świadczenia opieki nad osobą niepełnosprawną lub będzie stanowić istotny element włączenia osoby
niepełnosprawnej w codzienne funkcjonowanie jej rodziny i/lub otoczenia.

W podejmowanych działaniach osoba wykonująca opiekę wytchnieniową ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i
preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką. 

Wymagania formalne dotyczące osób realizujących bezpośrednią usługę opieki wytchnieniowej:
a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), lub innym, zapewniającym
realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
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b) posiadają co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom
niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Czas trwania usługi wytchnieniowej:
a) usługa wytchnieniowa na rzecz 1 uczestnika Programu może być realizowana w terminie i godzinach uzgodnionych
pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem Programu, mieszczących się w przedziale 7:00–20:00 w każdym dniu tygodnia;
b) limit godzin usługi wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu wynosi
nie więcej niż 240 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.5.5.) Wartość części: 38400 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą na rzecz mieszkańców miasta Gminy Miasto Krosno: uczestników Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do
16 roku życia, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie
ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co
dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak
również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli
wykonywać swoich obowiązków.

Opieka we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego, w formie dyżuru trwającego do 4 godzin
dziennie dla niepełnosprawnego dziecka do 16 roku życia – 3 osoby. 

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 35,83 zł.

Wykonawca w toku realizacji usługi musi :
- zatrudniać legalnie osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej,
- ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
- zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.

Usługi opieki wytchnieniowej we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego, w formie dyżuru
trwającego do 4 godzin dziennie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny mają
obejmować zapewnienie:
a) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia niepełnosprawnemu dziecku zależnemu od opiekuna / członka rodziny, w
czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, świadczonej w
pomieszczeniach Klubu Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul. A. Mickiewicza 31,38-400 Krosno,
b) opieki i wsparcia z uwzględnieniem elementów animacji, integracji, terapii ruchowej, manualnej i pamięciowej,
c) czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także
załatwienie własnych spraw.

Zamawiający zapewnia we własnym zakresie pomoce naukowe i materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć
stacjonarnych z dziećmi, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą / osobami wskazanymi przez Wykonawcę do
realizacji zadania.

W podejmowanych działaniach osoba wykonująca opiekę wytchnieniową ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i
preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką. 

Wymagania formalne dotyczące osób realizujących bezpośrednią usługę opieki wytchnieniowej:
a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), lub innym, zapewniającym
realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
b) posiadają co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom
niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.
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Czas trwania usługi wytchnieniowej:
a) usługa wytchnieniowa na rzecz 1 uczestnika Programu może być realizowana poprzez pobyt dzienny niepełnosprawnego
dziecka maksymalnie do 4 godzin dziennie, w terminie i godzinach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem
Programu, mieszczących się w przedziale 15:00–19:00 (od poniedziałku do piątku) lub w przedziale 8:00–15:00 (w soboty);
b) limit godzin usługi wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu wynosi
nie więcej niż 240 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.5.5.) Wartość części: 25800 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

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

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923

7.3.3) Ulica: ul. Ks. J. Popiełuszki 33

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154999,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-03-21 do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

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

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923

7.3.3) Ulica: ul. Ks. J. Popiełuszki 33

7.3.4) Miejscowość: Krosno
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7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25192,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-03-21 do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

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

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923
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7.3.3) Ulica: Ks. J. Popiełuszi 33

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36470,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-03-21 do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

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

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923

7.3.3) Ulica: ul. Ks. J. Popiełuszki 33

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25192,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-03-21 do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
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	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: 2022/BZP 00073573/01

	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
	4.1.) Numer referencyjny: CIS.261.16.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 253200 PLN
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 253199,99 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej
	4.5.5.) Wartość części: 163200 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
	4.5.5.) Wartość części: 25800 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
	4.5.5.) Wartość części: 38400 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
	4.5.5.) Wartość części: 25800 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	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
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37,99 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923
	7.3.3) Ulica: ul. Ks. J. Popiełuszki 33
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154999,20 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	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
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34,99 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923
	7.3.3) Ulica: ul. Ks. J. Popiełuszki 33
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25192,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	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
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37,99 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37,99 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923
	7.3.3) Ulica: Ks. J. Popiełuszi 33
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36470,40 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	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
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34,99 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34,99 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja LANKA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842654923
	7.3.3) Ulica: ul. Ks. J. Popiełuszki 33
	7.3.4) Miejscowość: Krosno
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25192,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne



