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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Sprawiedliwości

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Aleje Ujazdowskie 11
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-567

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: Paweł Cichopek
E-mail: Cichopek@ms.gov.pl

Faks: +48 225212353

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ms.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla pokrzywdzonych przemocą
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu rekrutację uczestników zajęć,
b) rekrutacja uczestników zajęć psychoedukacyjnych dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie,
c) przeprowadzenie konsultacji wstępnych kwalifikujących do grupy,
d) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
e) zapewnienie sal do przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych,
f) zapewnienie cateringu, zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania
do miejsca prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i z powrotem uczestnikom spotkań psychoedukacyjnych
oraz wyposażenie uczestników tych spotkań w materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały
piśmiennicze,
g) opracowanie ankiet ewaluacyjnych i zapewnienie ich zwrotu Zamawiającemu,
h) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu raportu ewaluacyjnego oraz składanie do niego wyjaśnień i
uzupełnień, w zakresie określonych przez Zamawiającego,
i) wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Umowy,
zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik do
Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami (postanowieniami)
określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWIZ wraz z załącznikami do tego wzoru
umowy.
3. Zakup jest finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Zamówienie realizowane
jest w ramach projektu predefiniowanego Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze
względu na płeć” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że środki finansowe, które Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części pochodzą ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i mogą nie zostać przyznane Zamawiającemu.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
85121270
80500000
80400000
79823000
79521000
79342200
55100000
55300000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BA-F-3710-24/15
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Cichynh
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-065659 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 098-177596 z dnia: 22/05/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/05/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
2.3 Zamawiający uzna za
2.3 Zamawiający uzna za
Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa spełniony warunek dysponowania
spełniony warunek dysponowania
odpowiednim potencjałem
odpowiednim potencjałem
wykonawców, w tym wymogi
technicznym orazosobami zdolnymi technicznym orazosobami zdolnymi
związane z wpisem do rejestru
do wykonania zamówienia w
do wykonania zamówienia w
zawodowego lub handlowego
przypadku, gdy Wykonawca wykaże, przypadku, gdy Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będziedysponował że dysponuje lub będziedysponował
co najmniej 8 różnymi osobami, w
co najmniej 8 różnymi osobami, w
tym:
tym:
1) co najmniej jedną osobą
1) co najmniej jedną osobą
pełniącą rolę koordynatora pracy
pełniącą rolę koordynatora pracy
pozostałych osób realizujących
pozostałych osób realizujących
przedmiotzamówienia posiadającą przedmiotzamówienia posiadającą
wykształcenie wyższe oraz
wykształcenie wyższe oraz
minimum 2-letnie doświadczenie
minimum 2-letnie doświadczenie
w zakresie zarządzania/
w zakresie zarządzania/
koordynowania projektami z
koordynowania projektami z
zakresu organizacji i realizacji
zakresu organizacji i realizacji
szkoleń współfinansowanych ze
szkoleń współfinansowanych ze
środkówpublicznych,
środkówpublicznych,
2) co najmniej jedną osobę
2) co najmniej jedną osobę
do wykonywania czynności
do wykonywania czynności
biurowo-administracyjnych
biurowo-administracyjnych
posiadającą wykształcenieminimum posiadającą wykształcenieminimum
ponadgimnazjalne oraz posiadającą ponadgimnazjalne oraz posiadającą
minimum roczne doświadczenie w minimum roczne doświadczenie w
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zakresie wykonywaniaczynności
biurowo-administracyjnych,
3) co najmniej 6 osobami do
wykonywania m.in. czynności
prowadzenia grupowych zajęć
psychoedukacyjnychmającymi
tytuł psychologa oraz co najmniej
dwuletnie doświadczenie
zawodowe w prowadzeniu terapii /
zajęćpsychoedukacyjnych / grup
wsparcia dla osób pokrzywdzonych
przemocą w rodzinie.
Przez dwuletnie doświadczenie
zawodowe rozumie się
doświadczenie, gdzie w okresie
dwóch latprzypadających na
okres począwszy od sierpnia 2010
roku psycholog przeprowadził co
najmniej:
a) 5 psychoterapii grupowych
lub
b) 5 grup wsparcia

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
01/06/2015 Godzina: 12:00
Sekcja IV.3.3) Warunki otrzymania (dd/mm/rrrr)
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

zakresie wykonywaniaczynności
biurowo-administracyjnych,
3) co najmniej 6 osobami do
wykonywania m.in. czynności
prowadzenia grupowych zajęć
psychoedukacyjnychmającymi
tytuł psychologa oraz co najmniej
dwuletnie doświadczenie
zawodowe w prowadzeniu terapii /
zajęćpsychoedukacyjnych / grup
wsparcia dla osób pokrzywdzonych
przemocą w rodzinie.
Przez dwuletnie doświadczenie
zawodowe rozumie się
doświadczenie, gdzie w okresie
dwóch latprzypadających na
okres począwszy od sierpnia 2010
roku psycholog przeprowadził co
najmniej:
a) 5 psychoterapii grupowych
lub
b) 5 grup wsparcia
lub
c) 5 zajęć psychoedukacyjnych.

Powinno być:
08/06/2015 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
01/06/2015 Godzina: 12:00
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert (dd/mm/rrrr)
lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu

Powinno być:
08/06/2015 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
01/06/2015 Godzina: 13:00
Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/06/2015 Godzina: 14:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-071493
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