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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Ślaska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Grunwaldzki 8-10

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-950 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322090863

Osoba do kontaktów:  Piotr Osysek

E-mail:  slaska@ohp.pl Faks:  +48 322581931

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.slaska.ohp.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu "Pomysł na siebie - EFS"

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne realizowane jest na terenie województwa ślaskiego w
następujących 9 jednostkach organizacyjnych Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:
a. Hufiec Pracy 12-3 w Tychach, ul. Edukacji 5 (1 grupa po 10 osób);
b. Hufiec Pracy 12-17 w Jaworznie, ul Batorego 82 (zajęcia na terenie miasta Katowice – Centrum) (1 grupa po
10 osób);
c. Hufiec Pracy 12-20 w Rybniku, ul. Klasztorna 14 (2 grupy po 10 osób);
d. Hufiec Pracy 12-21 w Bielsku - Białej, ul. Kosynierów 20 (1 grupa po 10 osób);
e. Hufiec Pracy 12-21 w Żywcu, ul. Szkolna 2 (2 grupy po 10 osób)
f. Środowiskowy Hufiec Pracy 12-29 w Częstochowie, ul. Tkacka 5A (3 grupy po 10 osób);
g. Hufiec Pracy 12-9 w Gliwicach, ul. Ziemowita 12 (1 grupa po 10 osób);
h. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej, ul. Ząbkowicka 44 (1 grupa po 10 osób);
i. Hufiec Pracy 12-1 w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 2 (1 grupa po 10 osób).
2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty zostaną przeprowadzone w ilości 10 godzin na
grupę, a indywidualne konsultacje psychologiczne w ilości 5 godzin na osobę potrzebującą (w 2014 roku – 2
godziny, w 2015 roku – 3 godziny).
3. Grupowe wsparcie psychologiczne polegać będzie na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników
projektu oraz na zbudowaniu zaufania wobec grupy. Podczas zajęć młodzież nauczy się jak samemu radzić
sobie w sytuacjach kryzysowych i/lub gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Zakłada się przykładowo, że
uczestnicy będą brać udział w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogliby się
zetknąć: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie itp.
4. Indywidualne wsparcie psychologa nie jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników, skierowane jest
głównie do osób, które będą potrzebowały pomocy w przedmiotowym zakresie. Osoby, które nie będą
potrzebowały korzystać z porady psychologa lub nie wykorzystają planowej liczby godzin konsultacji mogą
„odstąpić” je innemu uczestnikowi, który zgłosi większe zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia. Ta forma
wsparcia dostępna będzie dla uczestników przez cały okres trwania projektu. O przydziale dodatkowej
konsultacji indywidualnej z psychologiem decyduje opiekun grupy w porozumieniu z psychologiem.
5. Beneficjenci projektu to młodzież w wieku 15 – 17 lat.
6. Liczba uczestników projektu do wsparcia wynosi 130 osób.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 85121270  
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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)
1/GM/PS/ŚWK/WP/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SlaskaOHP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-123680   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 183-323229  z dnia:  24/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/09/2014  (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
zmieniany tekst:
II.1.2)

Zamiast:
Jaworzno

Powinno być:
Katowice

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

a. Hufiec Pracy 12-3 w Tychach, ul.
Edukacji 5 (1 grupa po 10 osób);
b. Hufiec Pracy 12-17 w Jaworznie,
ul Batorego 82 (zajęcia na terenie
miasta Katowice – Centrum) (1
grupa po
10 osób);
c. Hufiec Pracy 12-20 w Rybniku, ul.
Klasztorna 14 (2 grupy po 10 osób);
d. Hufiec Pracy 12-21 w Bielsku -
Białej, ul. Kosynierów 20 (1 grupa po
10 osób);
e. Hufiec Pracy 12-21 w Żywcu, ul.
Szkolna 2 (2 grupy po 10 osób)
f. Środowiskowy Hufiec Pracy 12-29
w Częstochowie, ul. Tkacka 5A (3
grupy po 10 osób);
g. Hufiec Pracy 12-9 w Gliwicach, ul.
Ziemowita 12 (1 grupa po 10 osób);

Powinno być:

a. Hufiec Pracy 12-3 w Tychach, ul.
Edukacji 5 (1 grupa po 10 osób);
b. Hufiec Pracy 12-17 w Jaworznie,
ul Batorego 82 (zajęcia na terenie
miasta Katowice – ) (1 grupa po
10 osób);
c. Hufiec Pracy 12-20 w Rybniku, ul.
Klasztorna 14 (2 grupy po 10 osób);
d. Hufiec Pracy 12-21 w Bielsku -
Białej, ul. Kosynierów 20 (1 grupa po
10 osób);
e. Hufiec Pracy 12-21 w Żywcu, ul.
Szkolna 2 (1 grupa 15 osób)
f. Środowiskowy Hufiec Pracy 12-29
w Częstochowie, ul. Tkacka 5A (2
grupy po 10 osób, 1 grupa 15 osób);
g. Hufiec Pracy 12-9 w Gliwicach, ul.
Ziemowita 12 (1 grupa po 10 osób);
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h. Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Dąbrowie Górniczej, ul.
Ząbkowicka 44 (1 grupa po 10 osób);
i. Hufiec Pracy 12-1 w
Siemianowicach Śląskich, ul.
Wyzwolenia 2 (1 grupa po 10 osób).

h. Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Dąbrowie Górniczej, ul.
Ząbkowicka 44 (1 grupa po 10 osób);
i. Hufiec Pracy 12-1 w
Siemianowicach Śląskich, ul.
Wyzwolenia 2 (1 grupa po 10 osób).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
07/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/10/2014   Godzina: 10:00
(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:
03/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-130600
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