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ZAPYTANIE OFERTOWE

 pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem
zameldowania jest Gmina Lubawka

I. Nazwa i adres podmiotu, który składa zapytanie:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka, tel.
75 74 11 800, e-mail:sekretariat@mgops.lubawka.eu
strona www: mgops.lubawka.eu

II. Przedmiot zapytania o cenę:
1. Świadczenie  usług  schronienia  dla  2  osób  bezdomnych  (1  kobiety  i  1  mężczyzny),  których

ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Lubawka w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,
b. noclegowni,
c. ogrzewalni,

2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania
do  noclegowni  i  ogrzewalni  oraz  indywidualnej  decyzji  administracyjnej  przyznania  pomocy
w  formie  udzielenia  schronienia,  wydanej  przez  Kierownika  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubawce. 
a. Skierowanie lub decyzja zawierać będą :

 Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy,
 rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane
faksem  i  telefonicznie  lub  e-mailem.  Takie  zlecenie  usług  zostaje  potwierdzone  kopią  decyzji
administracyjnej w ciągu 7 dni.

III. Warunki realizacji zamówienia:
1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schroniska dla bezdomnych zobowiązany jest

do zapewnienia osobom następującego zakresu usług:
 całodobowego  schronienia  z  zapewnieniem  własnego  łózka  i  pościeli  (materac,

poduszka,  kołdra  lub  koc  i  poszwy  oraz  prześcieradło)  oraz  stałego  dostępu  do  WC
i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

 jednego gorącego posiłku dziennie,
 środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
 niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 pomocy  w  sprawach  formalno-prawnych  w  tym:  wyrobienie  dowodu  osobistego,

rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego itp. -  zgodnie
z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

 zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych
oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,

 prowadzenie pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny –
opracowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
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2. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia
następującego zakresu usług:

 czasowej  pomocy  w  postaci  miejsca  noclegowego,  umożliwiającego  spędzenie  nocy
w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia
następującego zakresu usług:

 tymczasowego  schronienia  umożliwiającego  interwencyjny,  bezpieczny  pobyt
w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

4. Podmioty składające ofertę muszą gwarantować, że oferowane usługi świadczone są zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508)
oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w
sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz 896).

5. Faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie
uzależniona  od  rzeczywistej  liczby  osób,  które  będą  wymagały  pomocy  w  formie  usług
schronienia  dla  osób  bezdomnych  z  terenu Gminy  Lubawka,  dlatego zamawiający  zastrzega
sobie prawo niewyczerpania całego zakresu zamówienia.

6. Rozliczenie  usług  przez  wykonawcę  następować  będzie  co  miesiąc  w  terminie  do  10  dnia
następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25
grudnia.

7. Zapłata w wykonanie usługi będzie realizowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14
dni  od  daty  doręczenia  przez  Wykonawcę  poprawnie  wystawionej  faktury  do  MGOPS
w Lubawce.

8. Podstawą rozliczenia będą złożone przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem
osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  jakości  świadczonych  usług  oraz  zgodności  ich
wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV.  Termin realizacji zamówienia:
Usługa dot.  schroniska i noclegowni  - od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Usługa dot. ogrzewalni – od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. Wymagania niezbędne:

a. w zapytaniu  mogą brać  udział  podmioty,  których cele  statutowe obejmują  prowadzenie
działalności  w zakresie pomocy osobom bezdomnym i  wpisane są do rejestru  placówek
udzielających  tymczasowego  schronienia  prowadzonego  przez  wojewodę.  Warunek
zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  złoży  oświadczenie,  stanowiąca  załącznik  nr  2  do
niniejszego zapytania.

b. Wymagania  dotyczące lokalu  schroniska:  Wykonawca winien posiadać  warunki  lokalowe
niezbędne  do  udzielenia  schronienia  osobom  tego  pozbawionym,  które  spełniają
wymagania sanitarno-epidemiologiczne i  przeciwpożarowe. W lokalu musi  znajdować się
WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski. 

VI.  Warunki i zakres realizacji:
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
2. Stawki należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1).
3. Wykonawca określi stawkę bruto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.



VII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, ul.

Dworcowa 33, 58-4202 Lubawka.
2. Ofertę można składać drogą pocztową,  osobiści,  przesyłką kurierską, drogą elektroniczną na

adres e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 1 października 2018r. do godz. 10:00.

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Oferta  powinna  zawierać  propozycję  cenową  bruto  zamówienia  przypadającą  na  1  osobę.

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez upoważnione osoby. Cena
musi być podana w PLN, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością
bruto.

5. W toku badania  ofert  Zamawiający  może żądać  od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Informacji na temat niniejszego zapytania o cenę udziela pracownik MGOPS w Lubawce Marianna
Maik   tel.  75  74  11  800,  e-mail:  sekretariat@mgops.lubawka.eu w  godzinach  pracy  MGOPS:
poniedziałek  08:00 – 16:00, wtorek – piątek 07:00 – 15:00. 

                                                                                   p.o. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka
                                                                                       Pomocy Społecznej w Lubawce

                                                                                     /-/ Aldona Popardowska

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w zapytaniu – Załącznik nr 2
3. Wzór umowy – świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych – Załącznik nr 3
4. Wzór umowy – świadczenie usług schronienia w noclegowni dla bezdomnych – Załącznik nr 4
5. Wzór umowy – świadczenie usług schronienia w ogrzewalni dla bezdomnych – Załącznik nr 5
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