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Zapytanie ofertowe

na świadczenie usługi schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych kobiet i

mężczyzn lub osób potrzebujących pomocy - schronienia

Postępowanie  wyłączone  z  zakresu  przedmiotowego  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r.,1843 tj.), prowadzone na podstawie Regulaminu M-GOPS w
Gniewkowie  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie  udzielania  zamówień  publicznych  o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Kierownik M-GOPS
Aleksandra Marczak
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

1.Nabywca: Gmina Gniewkowo, Odbiorca:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gniewkowie ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo
tel. (52) 35 85 360; (52) 35 85 364
e-mail: zamowienia@mgops-gniewkowo.pl

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie,  którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
M-GOPS.DPŚ.271.5.2019
Wykonawcy winni  we  wszystkich  kontaktach  z  Zamawiającym powoływać  się  na  wyżej
podane oznaczenie.

II. Tryb postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia wyłączone jest z zakresu przedmiotowego ustawy
Prawo zamówień publicznych ((Dz.  U. z  2019 r.,1843 tj.),  prowadzone jest  na podstawie
Regulaminu M-GOPS Gniewkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
2.   Informacje  uzupełniające:  Zamawiający  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  -
zastrzega  sobie  prawo zmiany lub  uzupełnienia  treści  Zapytania  ofertowego.  Zmiana  lub
uzupełnienie może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  schronienia  w  postaci  schroniska.

Zamówienie składa się z II części:

I część: Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych (dla kobiet

i mężczyzn) lub osób potrzebujących pomocy,zwane dalej “schronisko”

II część: Świadczenie usług schronienia w postaci  schroniska  z usługami opiekuńczymi  dla

osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) lub osób potrzebujących pomocy.,  zwane dalej

“schronisko  z usługami opiekuńczymi”.

Zamówienie  dotyczy osób,  których  ostatnim miejscem zameldowania  na  pobyt  stały  jest
Gmina Gniewkowo (z wyjątkiem nieletnich).

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z poszczególnych części.

3.Przedmiot zamówienia dla I i II części zamówienia obejmuje:
-prowadzenie  pracy  socjalnej  oraz  motywowanie  do  podjęcia  terapii  odwykowej  i
samopomocy;
-  w  odniesieniu  do  I  części  zamówienia  mobilizowanie  osób  bezdomnych  do  podjęcia
zatrudnienia;
-zapewnienie bezdomnym wyżywienia w miejscu do tego przeznaczonym;



-zapewnienie ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania brudnej odzieży;
-zapewnienie środków higieny osobistej  oraz środków opatrunkowych i leków dostępnych
bez recepty;
-zapewnienie mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki;
-zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie
aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej;
-współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie w zakresie
realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów
socjalnych;
-pisemne  informowanie  Zamawiającego  o  wydaleniu  z  placówki  z  podaniem przyczyny  
w terminie 4 dni od dnia zdarzenia,
-  w odniesieniu do II  części  zamówienia zapewnienie opieki  i  pomocy osobom, które ze
wzgledu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
4. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku:
a/ do schroniska wyniesie 10 osób bezdomnych
b/ do schroniska z usługami opiekuńczymi wyniesie 3 osoby bezdomne
5. Ze  względu  na  specyfikację  przedmiotu  zamówienia,  faktyczna  liczba  osób,  którym
świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej  liczby osób, które
wymagają  pomocy  w  formie  schroniska  i schroniska z  usługami  opiekuńczymi,  dlatego
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  (zwiększenia  lub  zmniejszenia)  liczby  osób
korzystających z tej formy pomocy.
6. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 odbywać się będzie odpowiednio
na  podstawie  skierowania o  przyznaniu  tymczasowego  schronienia  w  schronisku  lub  w
schronisku  z  usługami  opiekuńczymi,  wydanego przez  Kierownika  Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.  Skierowanie zawierać będzie imię i nazwisko
świadczeniobiorcy, rodzaj i okres usług.
7.Schronisko  dla  osób  bezdomnych  albo  schroniska  dla  osób  bezdomnych  z  usługami
opiekuńczymi,  w  celu  zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb  życiowych  związanych  z
udzielaniem  schronienia,  powinny  spełniać  minimalne  standardy  podstawowych  usług  i
minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i
sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.
2019.1507 tj.).
8. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie
do 18 grudnia 2020 r.
9. Zapłata  za  wykonanie  usługi  będzie  regulowana  miesięcznie  po  wykonaniu  usługi  w
terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do M-GOPS w Gniewkowie. Podstawą rozliczenia
będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych
schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia,
10. Wykonawca  zobowiązany  będzie  niezwłocznie  informować  Zamawiającego  o  każdej
zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności
ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
12. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
13.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2
i załącznik 2A).



IV.  Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

1.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą  przekazywać  drogą  pisemną  lub  e-mailem  na  adres:  zamowienia@mgops-
gniewkowo.pl  
2.Przesłanie  dokumentu  e-mailem  bez  względu  na  włączenie  czy  wyłączenie  opcji
potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane  i otrzymane w tej samej chwili.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - p. Wioletta Jaworska w
dni robocze w godzinach urzędowania Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach
od 7.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 7.00 do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące
przedmiotu  zamówienia,  kierując  swoje zapytania w formie podanej  w pkt  1.  Wniosek o
wyjaśnienie przedmiotu zamówienia można składać do Zamawiającego nie później  niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści
złożonego wniosku, jednak nie  później  niż  na dwa dni  przed upływem terminu składania
ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.  W toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.

V. Wymagania dotyczące wadium.
W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

VI. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VII. Termin realizacji zamówienia   dla I i II części zamówienia  :   od daty zawarcia umowy
do 31.12.2020r.

VIII. Kryteria oceny ofert   dla I i II części zamówienia  :  
1. Kryteriami oceny ofert są:
1) cena jednostkowa brutto o znaczeniu 90 %;
2) odległość od schroniska do siedziby M-GOPS w Gniewkowie o znaczeniu 10 %
2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans(najwięcej )
punktów w wyżej wymienionych kryteriach.
3.  Ocena ofert zostanie dokonana w sposób opisany poniżej:
1) Ocena punktowa w kryterium „cena jednostkowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
ceny jednostkowej brutto za jedną dobę pobytu w schronisku (Iczęść zamówienia), schronisku
z usługami opiekuńczymi (II część zamówienia)  jednej osoby bezdomnej - wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C1= ------------------------------------------------------------------------------------ x 100pktx90%

cena brutto badanej oferty

Ocena  wyrażona  zostanie  w  punktach  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku



z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych;
2) Ocena punktowa w kryterium „odległość od schroniska” (I część zamówienia), “odległość
od  schroniska  z  usługami  opiekuńczymi  (II  część  zamówienia)  do  siedziby  M-GOPS  w
Gniewkowie” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy o
odległości wyrażonej w pełnych kilometrach od wskazanego w ofercie adresu schroniska do
siedziby M-GOPS (Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c), wyliczonej z internetowego kalkulatora
tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka), w następujący sposób:
Odległość od wskazanego w ofercie adresu schroniska
(I  część  zamówienia),  schroniska z  usługami  opiekuńczymi
(II  część  zamówienia)  do  siedziby  M-GOPS  (Gniewkowo,
ul.Dworcowa 8c) wyliczona z internetowego kalkulatora tras
www.targeo.pl     (opcja: trasa krótka)

Liczba punktów –
C2

do 100 km 10 pkt

powyżej 100 km 0 pkt

3) Całkowita liczba punktów (C), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
C = C1 + C2

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych  ofert  dokona wyboru  oferty z  najniższą  ceną,  a  jeżeli  zostały
złożone dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert  dodatkowych.
Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
IX. Warunki udziału w postepowaniu   w odniesieniu do I i II części zamówienia  :  

W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1)prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisani są do
rejestru  placówek  udzielających  tymczasowego  schronienia  w  schroniskach  dla  osób
bezdomnych  albo  w  schroniskach  dla  osób  bezdomnych  z  usługami  opiekuńczymi,
prowadzonego przez właściwego miejscowo Wojewodę.
2)  posiadają  warunki  lokalowe  do  zapewnienia  schronienia  osobom  tego  pozbawionym,
spełniające  standardy  sanitarno-epidemiologiczne  i  przeciwpożarowe  oraz  standardy
określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia
2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.
U. z 2018 r. z. 896).
3)dysponują kadrą, która posiada odpowiednie kwalifikacje.

Spełnienie  w/w  warunków  zostanie  ocenione  na  podstawie  złożonego  oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

X.  Sposób przygotowania oferty:

1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)wypełniony  formularz  ofertowy  sporządzony  z  wykorzystaniem  wzoru  stanowiącego
załącznik nr 1 (I część zamówienia) załącznik nr 1A (II część zamówienia)
2) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 (Iczęść zamówienia)  i załącznik
nr 2A ( II część zamówienia)
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postepowaniu–wg. wzoru na zał. nr 3

http://www.targeo.pl/
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4)Klauzula informacyjna RODO
2.Oferta  musi  być  podpisana  przez  Wykonawcę  lub  osobę/osoby  upoważnione/ą  do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku osób upoważnionych należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo. 
3.Zaoferowana  w  ofercie  cena  jednostkowa  brutto  za  jedną  dobę  pobytu  w
schronisku/schronisku z usługami opiekuńczymi jednej osoby bezdomnej musi uwzględniać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego zapytania,
w tym wszelkie składki,  opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji  przedmiotu
zamówienia.

XI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty (terminem ofert jest data i godzina otrzymania
oferty przez Zamawiającego):

1.Oferty można składać w następującej formie:

a/ forma pisemna: ofertę sporządzoną na druku "Formularzu oferty cenowej" (załącznik nr 1
załącznik  nr  1A),  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  nieścieralnym  atramentem lub
długopisem, na maszynie, komputerze i podpisaną przez osobę upoważnioną należy umieścić
w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis
"  Zapytanie  ofertowe  na  świadczenie  usługi  schronienia  w  postaci  schroniska  dla  osób
bezdomnych kobiet i mężczyzn lub osób potrzebujących pomocy - schronienia”.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w
kopercie w sposób opisany wyżej na adres Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c, pok. nr 2.
b/ forma elektroniczna: ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana
w formie  pisemnej  –  skany podpisanych  dokumentów należy  przesłać  na  adres  mailowy
pracownika Zamawiającego wskazanego do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W
tytule  maila  powinna  znaleźć  się  informacja  o  tym,  że  mail  zawiera  ofertę  na  niniejsze
zapytanie ofertowe. 
2.Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 1  2  .12  .201  9   r. do godz. 1  3  .00  
3.Miejsce składania ofert pisemnych:
Ofertę  należy złożyć  w siedzibie  Zamawiającego tj.  Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c, 88 – 140 Gniewkowo, pok. nr 2 
4.Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy wysłać na e-mail : zamowienia@mgops-gniewkowo.pl
5.Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 
6.  Oferty  złożone  drogą  pocztową,  za  datę  jej  złożenia  uważa  się  datę  wpływu  do  
M-GOPS w Gniewkowie.

XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1.  Oferty  zostaną  otwarte  w  siedzibie   Zamawiającego  przy  ul.  Dworcowej  8c,  88-140
Gniewkowo, pokój nr 22,  w dniu 12.12.2019 r. o godzinie 13.15.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.

XIII. Udzielenie zamówienia.

1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za

mailto:zamowienia@


najkorzystniejszą po dokonaniu oceny zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w dziale
VIII.
2.  O odrzuceniu  ofert(y)  oraz  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zamawiający powiadomi
niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty  w przedmiotowym postępowaniu.
3  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  przedstawił  nieprawdziwe dane  lub
uchyli  się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert,  która
uzyskała najwyższą ocenę zgodnie z kryterium oceny przedstawionym w dziale VIII, o ile nie
upłynął termin związania ofertą.

XIV. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
przed podpisaniem umowy.
XV. Uzupełnienie brakujących dokumentów
1.Zamawiający  jeden  raz  wzywa  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  wymaganych  przez
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dziale X, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  Zamawiającego  oświadczenia  i
dokumenty  o  których  mowa  w  dziale  X,  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
2.Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
3.Zamawiający  wzywa  jeden  raz  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie  do  złożenia
wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale X.
4.Nie  ma  zastosowania  pkt  1  i  pkt  3  zawarty  w  dziale  XV  w  sytuacji,  kiedy  oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Kierownik M-GOPS
Aleksandra Marczak

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – część I zamówienia załącznik nr 1, część II zamówienia załącznik nr
1A

2. Wzór umowy - część I zamówienia załącznik nr 2, część II zamówienia załącznik nr 2A

3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu.

4.Klauzula informacyjna RODO


