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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
l.Zamawiaj4cy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

ul. Bahycka 65, 10-175 OlsztYn

NIP: 739-29-96-445
www.pcpr-powiatolsztYnski. Pl
tel. +48 89 544 38 00
fax +48 89 544 38
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e-mail : pcpr@powiat-olsztynski.pl

II. Opis Przedmiotu Zam6wienia

l. przedmiotem

zam6wienia s4 uslugi spoleczne wymienione
CPV 80570000-0.
o
kodzie
2Ol4l24NE

w

zalqczniku

XIV do Dyrektywy nr
i efektywnego
l"
Usamodzielniamy

2. przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie warsztat6w ztechnik pamigciowych

uczenia sig dla uczestnik6w

i

uizesiniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy

i

-

Programu
dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego
Operacyj ne go Woj ew6dztwa Warm irisko-Mazurskie go ta lata 20 1 4 -2020 .

3. Zam6wienie obejmuje warsztaty: z technik pamigciowych i efektywnego uczenia sig'
4. Wsparciem objgtych bgdzie l}cznie do 55 os6b w podziale na nastqpuj4ce grupy:

l) 15 os6b - wychowank6w pieczy zastgpczej (w tym 6 os6b z terenu powiatu nidzickiego i 9 os6b
,i.r"n, powiaiu olsztyriskiego) w-wiekul 5 -16lat,kt6rzy przygotowuj4 sig do usamodzielnienia,
wychowank6w pieczy zastqpczej oraz os6b usamodzielnianych (w tym l2 os6b z terenu
powiatu nidzickiego i 28 os6b z terenu powiatu olsztyriskiego) w wieku 17-25 lat realizuj4cych
Indywidualny Program U samodzielnienia.
opis przedmiotu zam6wienia oraz inne istotne informacje znajdtj4 sig w Specyfikacji

2) 40 os6b

-

5. Szczeg6lowy

Istotnych Warunk6w Zamowienia (SIWZ).

III.

OkreStenie trybu zam6wienia

spos6b przejtzysty"
Zamawiajqcy prowadzi przedmiotowe postgpowanie oraz udzieli zam6wienia w
Prawo
obiektywnyi niedyskryminuj4cy, zgodnie z-zasadami wynikaj4cymi z art. 138o ust. 2 ustawy
podlegaj4
nie
zam6wieri publicznych. O udzielenia zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy,ktotzy
szczeg6lowo
opisane
postgpowaniu,
w
udziaht
warunki
, porigpo*ania oraz spelniaj4

wykluczeniu
w SIWZ.
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IV. Termin realizacji zam6wienia
Od podpisania umowy najp62niej do 3l

Europejski Fundusz Spoleczny

maja 2019 roku.

V. Warunki udzialu w postgpowaniu

l.

Cena

-

waga (znaczenie kryterium): 60%

2. Do6wiadczenie

-

waga(znaczenie kryterium):

40o/o

VI. Termin skladania i otwarcia ofert
Nieprzejrzyst4 kopertg (opakowanie) zawieraj4c4 ofertg wraz z wymaganymi dokumentami naleZy

ItoiyewsiedzibieZamawiaj1cegowsekretariaciewterminiedodnia08.0s.20l8r.dogodz. 12:00lub
przesla6 poca4 (liczy sig data wptywu do siedziby zamawiaj4cego) na adres: Powiatowe Centrum
irornory Rodzinie w Olsztynie, ul. Baltycka 65,10-175 Olsztyn. Otwarcie ofert jest jawne i nast4pi dnia
08.08.2018 r. o godz. l2:15 w siedzibie Zamawiaj1cego.
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