
             Niemodlin, 18 rudnia 2019 r. 

OPS-ADM.241.7.2019 

 

ZAPROSZENIE 

 DO SKŁADANIA OFERT 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie  

zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie w roku 2020 usług schronienia dla osób 

bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin 

CPV:  

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe, 

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin 

tel./fax 774607945 

sekretariat@opsniemodlin.pl 

 

II.  Tryb udzielania zamówienia 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

CZĘŚĆ 1 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2020 r.  do 31 

grudnia  2020 r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych dla mężczyzn,         
dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na mocy decyzji kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z upoważnienia Burmistrza 

Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci schronienia, na podstawie ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych do schroniska mężczyzn 

w okresie świadczenia usługi wyniesie 6 osób. 

 
CZĘŚĆ 2 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2020 r.  do 31 

grudnia  2020 r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych  dla kobiet,                

dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na mocy decyzji Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z upoważnienia Burmistrza 

Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci schronienia, na podstawie ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych do schroniska kobiet 

w okresie świadczenia usługi wyniesie 1 osoba. 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-opieki-spolecznej-obejmujace-miejsca-noclegowe-9048
mailto:ops_niemodlin@pro.onet.pl


CZĘŚĆ 3 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2020 r.  do 31 

grudnia  2020 r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi dla mężczyzn, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na 

mocy decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego 

z upoważnienia Burmistrza Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci 

schronienia, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych mężczyzn w okresie 

świadczenia usługi wyniesie 4 osoby. 

 
CZĘŚĆ 4 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1 stycznia 2020 r.  do 31 

grudnia  2020r. usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi - dla kobiet, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin i na 

mocy decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z 

upoważnienia Burmistrza Niemodlina, przyznano im pomoc społeczną w postaci schronienia, 

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych kobiet w okresie 

świadczenia usługi wyniesie 1 osoba. 

 
CZĘŚĆ 5 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca 

noclegowego w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach 

gwarantujących ochronę życia i zdrowia, dla kobiet i mężczyzn, dla których właściwą 

miejscowo jest Gmina Niemodlin na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje, że 

prognozowana liczba skierowanych osób w okresie świadczenia usługi wyniesie 3 osoby. 

 
CZĘŚĆ 6 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia przez         

7 dni w tygodniu, przez całą dobę, umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt 

w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym, co najmniej w miejsca 

siedzące, dla kobiet i mężczyzn, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.). 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych osób w okresie 

świadczenia usługi wyniesie 4 osoby. 

 

1. Każdorazowe umieszczenie osób, o których mowa w pkt. 1-4 odbywa się na podstawie 

indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w postaci schronienia    

w ośrodku wsparcia i ustaleniu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, wydanej przez 

kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, działającego z upoważnienia 

Burmistrza Niemodlina, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 
2. Każdorazowe umieszczenie osób, o których mowa w pkt. 5-6 odbywa się na podstawie 

skierowania wydanego przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, 

działającego z upoważnienia Burmistrza Niemodlina. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług         

w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa:  
1) w punktach 1-4: 



a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, 

kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą            

i zimną wodą; 
b) wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku; 

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania; 
d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku; 
e) pomocy w sprawach formalno–prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, 

rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia 

niepełnosprawności itp., - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi; 
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych 

oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu; 
2) w punktach 5-6 dodatkowego zakresu usług: 
osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie 

wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład 

opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz  z 

usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności 

społecznej,            w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej.  

3) w pkt.5 
tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy            

w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 
4) w pkt. 6 
tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym 

pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca  siedzące. 
5. Standardy podstawowych usług świadczonych przez Wykonawców, kwalifikacje osób 

świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

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 r. poz. 896). 

6. Podana przez Zamawiającego liczba bezdomnych osób jest liczbą przewidywaną 

w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym 

zakresie.  

7. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje zastrzeżenia, o których mowa w punkcie                  

12 i, że z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne dodatkowe roszczenia, w tym pieniężne 

wobec Zamawiającego. 

8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za osoby skierowane i faktycznie korzystające   

z usług świadczonych przez Wykonawcę w wysokości proporcjonalnej do rzeczywistego 

pobytu. 

9. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie w okresach miesięcznych, 

z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano usługę, z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie nastąpi do 20 

grudnia. 

10. Podstawą rozliczenia będzie doręczenie przez Wykonawcę faktury z załączonym 

imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i liczby dni udzielonego 

schronienia. 

11. Zapłatę za wykonanie usługi Zleceniodawca ureguluje w terminie 14 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej 

zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz 

zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. 



IV.  Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Zamówienie, o którym mowa w punktach od 1 do 5 w okresie od 1 stycznia 2020 r. 

do 31 grudnia 2020 r.; 

2. Zamówienie, o którym mowa w punkcie 6 w okresie od 1 października 2020 r. 

do 31 grudnia 2020 r.;  
3. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. 

  

V. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:  

1) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego 

schronienia prowadzonego przez wojewodę opolskiego; 

2) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności 

związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

3) posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi; 

4) pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe 

wykonanie zamówienia; 

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem 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. 2018, poz. 896). 

  

VI. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. V Wykonawca 

przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie,                       

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2. 

VII. Warunki i zakres realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) 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 1 do  niniejszego zapytania. Uwaga: Podając cenę w ofercie należy 

uwzględnić koszt wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku dziennie. Pozostałe warunki 

realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3. 
 

VIII. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

1. Kopia statutu lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz 

wskazujący organ uprawniony do reprezentacji potwierdzona za zgodność  oryginałem,  

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika 

z innych załączonych dokumentów. 

3. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 

 

IX. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:  

1. Ofertę należy doręczyć w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godziny 12
00 

do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin. 



2. Ofertę można składać osobiście albo drogą pocztową, przesyłką kurierską, drogą 

elektroniczną na adres e-mail: sektretariat@opsniemodlin.pl (skan z podpisem), 

z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – usługi schronienia – część nr ……” (nr części 

należy dopisać zgodnie ze składana ofertą). 

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia.  

 

4. Oferta musi być: 

a) sporządzona w języku polskim i wypełniona czytelnie, 

b) podpisana przez osobę/by uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta, 

c) winna być doręczona wraz z wymaganymi dokumentami. 

5. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert 

Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

 

X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30 grudnia 2019 r. 
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryterium oceny ofert:  

a) cena jednostkowa oferty brutto, oferta z najniższą ceną – 1 pkt 
b) dogodne umiejscowienie schroniska, najkrótszy czas dojazdu środkami komunikacji 

publicznej od siedziby zamawiającego – 1 pkt 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 

 

XI.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Kapuścińska tel. 77 4607945. 

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1: Oferta. 

2. Załącznik nr 2: Oświadczenie. 

3. Załącznik nr 3: Wzór umowy.  

4. Załącznik nr 4: Wzór umowy powierzenia danych.  

 

XIII. Informacje końcowe: 

Zlecający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

 

 

KIEROWNIK 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

/-/ 

Edyta Kapuścińska 
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