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Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na
„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

z terenu gminy Barcin w 2019 roku”.

I. Zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie

ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 34 45, e—mail: mgops,barcin@admin.com.pl

1]. Określenie przedmiotu zamówienia:
Rodzaj zamówienia: Usługa
CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w istotnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr Za dla Części A oraz załącznik nr Eb dla
Części B do niniejszego zapytania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych — dla części A (z możliwością wyboru jednego
lub kilku wariantów) oraz części 13. Niniejszym postepowaniem nie będą objęte osoby bezdomne,
które na dzień 1 stycznia 2019 r, znajdować się będą w innych schroniskach na podstawie ważnej
decyzji administracyjnej,

CZESC A.
Przedmiotem zamówieniajest świadczenie usług schronieniaw okresie od dnia 01012019 r. do dnia
31 , 12.2019 r. tj. udzielenie całodobowego, tymczasowego schronienia w schronisku dla osób
bezdomnych wraz z jednym gorącym posiłkiem albo całodzienne wyżywienie oraz zapewnienie
usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie
samodzielności życiowej
Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowychusług świadczonychw schronisku
dla osób bezdomnych, kwalifikacje osob świadczącychw nim usługi oraz standard obiektu, w którym
mieści się schronisko dla osob bezdomnych zgodne z załącznikiem nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r, w sprawie
minimalnych standardów noclegowni. schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osob
bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (DzU, z 2018 poz. 896).
Zamawiający przewiduje, że prognozowane średnia liczba osób bezdomnych skierowanych w czasie
trwania niniejszego zamówienia do schroniska wynosić będzie do 11 osób. Podana przez
Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania
niniejszego zamówienia.
Liczba świadczen uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagać bedą pomocy w
formie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Barcin. W związku z powyższym
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) zmniejszenia ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie;
2) zwiekszenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %_

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały
żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług
świadczonych przez schronisko W przypadku, gdy pobyt osoby nie bedzie obejmował pełnego



miesiąca kalendarzowego, zapłatę ustala się dzieląc miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia w schronisku dla osob bezdomnych
odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu tej osobie tymczasowego
miejsca w schronisku dla osób bezdomnych wydanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Barcinie. Decyzja zawierać będzie imie i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i

okres pobytu w schronisku,
Ponadto nadmienia sie że osobami bezdomnymi z terenu gminy Barcin moca być kobiety lub
mezczyzni badź kobiety lub mężczyźni z dziećmi dlatego też zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych w tym zakresie dla cześci A z możliwościa wvboru jednego lub kilku
wariantów,
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawierają istotne postanowienia
umowne, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania.

CZESC B.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi w okresie od dnia 01 .0l .2019 r. do dnia 3l.12.2019 r.

tj. zapewnienie osobom bezdomnym. które ze wzgledu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność
wymagaja częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie
wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-
leczniczy lub zakład pielęgnacyjno——opiekunczy, tymczasowego schronienia wraz z usługami
opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę
możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonychw schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz
standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób
bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018
poz. 896).
Zamawiajacy przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób bezdomnych skierowanych w czasie
trwania niniejszego zamówienia do schroniska z usługami opiekuńczymi wynosić będzie do 3 osób.
Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie
trwania niniejszego zamówienia.
Liczba świadczeń uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagac będą pomocy w
formie usługi schronienia dla osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi z terenu
gminy Barcin. W zwiazku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) zmniejszenia ilości osób w zalezności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie;
2) zwiększenie zakresu usługi — liczby osób do nie więcej niz 50 %.

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje powyzsze zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały
żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiajacego.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług
świadczonych przez schronisko z usługami opiekuńczymi.W przypadku, gdy pobyt osoby nie bedzie
obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, zapłatę ustala się dzieląc miesięczna kwotę
odpłatności przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia w schronisku dla osob bezdomnych z
usługami opiekuńczymi odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu tej
osobie tymczasowego miejscaw schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiwydanej
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie. Decyzja zawierać będzie imię i

nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres pobytu w schronisku.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawieraja istotne postanowienia
umowne, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania,



HI. Niezbędne wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.

w

[V.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z
przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania,
są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia
prowadzonego przez wojewodę opolskiego,
posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
spełniają standard podstawowych usług zgodnie z RozporządzeniemMinistra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U, z 2018 poz. 896),
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej Wykonawca
przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie. że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu — oświadczenie zawarte jest w treści
oferty

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia Ol.Ol.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

V. Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najniższą cenę za osobodzień zajedną
osobę. Cena bedzie obowiązywała przez cały czas trwania umowy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertowa (jednostkowa) za wykonanie zamówienia
tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki
stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr l do
niniejszego zapytania.

VII. inne istotne warunki:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w istotnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr Ea dla Części A oraz załącznik nr Eb dla
Części B do niniejszego zapytania.

VH]. Sposób przygotowaniaoferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) podana cena ma być wyrażona cyfrowo.
.,.) ma być napisana w jezyku polskim, czytelną i trwała techniką.
4) złożone dokumenty powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność

IX.
1)

z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do podpisania oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferte należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018 r„ do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w
siedzibie Zamawiającego. tj. w sekretariacieMiejsko ›— Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 3.



2) Na kopercie należy umieścić. nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
napis:
Oferta na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
z terenu gminy Barcin w 2019 roku”. „Nie (luviemćprzed20. 12.2018 r. godz, 12.00”.

3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.

4) Wykonawca możewprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu do jej składania.

X. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2018 r. o godz. 12,l5 w siedzibie Zamawiającego w
Miejsko —- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie
ul, Mogileńska 3.

XI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcamisą:

Aurelia Jamroży pok, nr 7„ tel. 52 383 34 45 wew. 22

Justyna Grajek pok. nr 12, tel, 52 383 34 45 wew. 23

XII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
]) Wybrany Wykonawcajest zobowiązany podpisać umowę
2) Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania zawarte w złożonej ofercie.
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Załącznik nr l — Formularz oferty, MielskD-G fm „0 Ośrodka
Załącznik nr 2a„ 2b ~ Wzór umowy, Pomocy Sp 503195 '” Sami””


