Pasym, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr1/2022 na schronienie w formie noclegowni i ogrzewalni

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PASYMIU
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DO KWOTY
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 ZŁOTYCH NETTO

I. Tryb udzielania zamówienia:
Informujemy, iż ze względu na wartość przedmiotowego zamówienia przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129) nie będą
stosowane.
II. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
tel. 89/62 12 998; e-mail: mgops@pasym.pl
osoba do kontaktu : Sylwia Jankowska
III. Przedmiot zamówienia:
Udzielenie schronienia dla pełnoletnich osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim
miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Pasym wymagającym pomocy w postaci:
- noclegowni
- ogrzewalni.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, z których każda stanowi odrębną część i może
być przedmiotem oferty częściowej.
Część 1. Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci
noclegowni.
Przedmiot usługi: zapewnienie schronienia – tymczasowej pomocy w postaci miejsca
noclegowego, w ramach której umożliwia się spędzenie nocy w warunkach gwarantujących
ochronę zdrowia i życia zgodnie z art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej.
Część 2. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w
postaci ogrzewalni.

Przedmiot usługi: zapewnienie tymczasowego schronienia, które umożliwia interwencyjny,
bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w co najmniej miejsca
siedzące zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.







Realizowanie przyjęć do noclegowni i ogrzewalni osoby bezdomnej w czasie trwania stanu
pandemii będzie regulowane odrębnymi procedurami.
Ze względu na trwający stan epidemii Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich
zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienie niezbędnych środków
ochrony osobistej.
W ofercie należy uwzględnić możliwość realizacji zadania w sytuacji wprowadzenia
dodatkowych obostrzeń związanych ze stanem epidemii.
Realizacja zadania powinna być dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w
zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062).

IV. Termin realizacji usług:
1. Realizacja usługi od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z tym, że w zależności
od sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniającej konieczność wykonania w/w usług.
V. Miejsce realizacji usługi:
Miejsce udzielenia schronienia w postaci noclegowni i w postaci ogrzewalni wskazane przez
Wykonawcę spełniają standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla
bezdomnych, schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz.
896).
VI. Przewidywana liczba osób:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone
będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które
wymagają pomocy w formie usług schronienia w postaci noclegowni i w postaci ogrzewalni.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób korzystających ze schronienia.
Umieszczenie osoby bezdomnej będzie następowało po wcześniejszym wydania skierowania
wystawionego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:



posiada uprawnienia do wykonywania odpowiedniej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia,



spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób
bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),



został wpisany do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego
przez właściwego wojewodę.

Złożone oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 stanowić będzie potwierdzenie spełnienia przez
Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu.
VIII. Kryterium oceny ofert:
Cena - najniższa cena za daną część przedmiotu zamówienia – 100 %
(Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę za 1 dzień pobytu)
najniższa oferowana cena brutto

C = --------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty brutto



1% = 1 pkt. – max. – 100 pkt.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać na załączonym do niniejszego postępowania Formularzu Oferty w
nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30 osobiście w
siedzibie Zamawiającego lub przesłać w formie pisemnej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
2. Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
c.

Podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych – załącznik nr 3,

d. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oferta wraz z niezbędnymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie na
adres:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PASYMIU
ul. RYNEK 8
12-130 PASYM
z napisem:

„Oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)
w postaci noclegowni i ogrzewalni”

X.

Lp.

Wykaz załączników do niniejszego zapytania:
Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

2.

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków

3.

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszego
ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasymiu
/ Sylwia Jankowska /

