Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przecławiu ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
Przecław, 05 listopada 2020 r.

OFERTA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG SCHRONIENIA
DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn
z terenu gminy Przecław.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu
zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na wykonywanie usług schronienia
dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej oferty

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Odbiorcy usługi:
Osoby bezdomne, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Przecław, wskazane
imiennie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu.
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób
bezdomnych wynosić będzie od 3 do 5 osób.
2. W ramach usługi wykonawca zobowiązany jest:
- do udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych
wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz
prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw
życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,
przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób,
- zapewnienia izolatorium dla osób kierowanych do schroniska z pobytu w przestrzeni
publicznej w sytuacji obowiązującego stanu epidemii na określonym obszarze,
Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje
osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla
osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie standardów noclegowni,
schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
3. Termin i miejsce wykonania usługi:
Usługa realizowana będzie w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejsce realizacji usługi: woj. podkarpackie
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z
upływem terminu składania ofert.
4. Wymagania wobec realizatora usługi:
A. Wymagania wobec standardu placówki :
Posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu świadczenia usług schronienia, a w
szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z
przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wpisu do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia
prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego,
4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
5) posiadania izolatorium dla kierowanych osób, w przypadku obowiązywania stanu epidemii,
6) spełniania standardów podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk
dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),
7) prawo do kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą, z zastrzeżeniem że utrudnianie,
uniemożliwianie kontroli, bądź jej negatywny wynik będzie podstawą do wypowiedzenia
umowy.
B. Wymagane dokumenty:
1) oferta cenowa za miesięczny koszt pobytu dla osoby bezdomnej,
2) oświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia do realizacji usługi.
C. Wymagania dotyczące odpłatności zamawiającego oraz umieszczenia osoby
bezdomnej:
1) zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usługi
schronienia, proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu,
2) każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej, potrzebującej schronienia, odbywać się
będzie na podstawie stosownego skierowania wydanego przez właściwego pod względem
upoważnienia przedstawiciela zamawiającego, zawierającego w szczególności: imię i
nazwisko, data urodzenia i ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej,
3) w przypadkach nie cierpiących zwłoki wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia
świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane drogą elektroniczną np.
faksem lub e-mailem, które po przeprowadzonym postępowaniu uzupełnione zostanie o
właściwe skierowanie.
5. Kryterium oceny oferty:
- Cena
W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta, która umożliwi
schronienie dla osoby bezdomnej w jak najbliższej odległości od gminy Przecław, licząc od jej
siedziby.
6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu 39–320 Przecław ul Kilińskiego 7, do dnia 18
listopada 2020 r. do godz. 12:00.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę
uprawnioną. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający zastrzega sobie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osobą uprawnioną do kontaktów jest Lucjan Łazarz tel. (17) 2276745
Załączniki:
Nr. 1 Formularz ofertowy
Nr. 2 Wzór umowy

