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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania na „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum 
Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnych z Powodu Chorób Otępiennych 
“Niezapominajka” w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia: 
 

Część nr 1 – poradnictwo psychologiczne 

Część nr 2 – psycholog lub/i psychoterapeuta (grupa terapeutyczna) 

Część nr 3 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne 

oraz usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego jako mobilny 

zespół specjalistów: Część nr 6 – poradnictwo opiekuńcze, 

Część nr 7 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne, 

Część nr 8 – poradnictwo fizjoterapeutyczne, 

Część nr 9 – poradnictwo terapeutyczne”. 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                                         
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, iż w ramach wskazanego 
powyżej postępowania udzielono zamówienia następującym podmiotom: 
 

Część nr 1 – poradnictwo psychologiczne – Anna Dłoniak, ul. Bandurskiego 96/33, 31 – 685 

Szczecin, Cena zamówienia – 119,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi,  

tj. łącznie 16 660,00 zł brutto. 

 

Część nr 2 – psycholog lub/i psychoterapeuta (grupa terapeutyczna) – Anna Dłoniak  

ul. Bandurskiego 96/33, 31 – 685 Szczecin,  

Cena zamówienia – 119,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, tj. łącznie 

21 420,00 zł brutto. 

 

Część nr 3 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne – Magdalena Pawska, ul. Żółkiewskiego 

16/17C lok. 17, 70 – 346 Szczecin 

Cena zamówienia – 119,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, tj. łącznie  

16 660,00 zł brutto. 

 

Część nr 6 – poradnictwo opiekuńcze – Katarzyna Lemańczyk, ul. Hoża 1/100, 71 - 699 Szczecin, 

Cena zamówienia – 60,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, tj. łącznie 

8400,00 zł brutto. 

 



 

Część nr 7 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne – Magdalena Pawska ul. Żółkiewskiego 

16/17C lok. 17, 70 – 346 Szczecin 

Cena zamówienia – 60,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, tj. łącznie 

8400,00 zł brutto. 

 

Część nr 8 – poradnictwo fizjoterapeutyczne - Alicja Wyrzykowska, ul.Jagiellońska 14/8 B, 70-

437 Szczecin 

Cena zamówienia – 90,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, tj. łącznie  

12 600,00 zł brutto. 

 

Część nr 9 – poradnictwo terapeutyczne – Magdalena Pawska ul. Żółkiewskiego 16/17C lok. 17, 

70 – 346 Szczecin 

Cena zamówienia – 60,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, tj. łącznie 

8400,00 zł brutto. 

 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie 
społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

 
 


