
Załącznik nr 1: Oferta  

 

                                 

______________________________ 

                     (miejscowość i data) 

 

Zamawiający  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin 

 

O F E R T A na część ___________ 

(proszę wskazać 1 lub więcej części, na którą/e składana jest oferta) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Nazwa wykonawcy 

_______________________________________________________________________________________ 

Adres wykonawcy (siedziba prowadzenia działalności): 

______________________________________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy do doręczeń/korespondencji: 

______________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania Wykonawcy: 

______________________________________________________________________________________________ 

PESEL Wykonawcy: 

______________________________________________________________________________________________ 

Nr KRS (jeśli dotyczy): ___________________________________________________________________________ 

NIP:  __________________________________________________________________________________ 

REGON: _______________________________________________________________________________ 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przedmiotem, którego jest: świadczenie w roku 2021 usług 

schronienia dla osób bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Niemodlin 

I. Oferuję/my wykonanie: 

1. Część 1. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia  2021 r. usług schronienia          

w schronisku dla osób bezdomnych dla mężczyzn. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych                   

i osobowych wraz z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości _________________zł brutto, 

słownie: (_______________________________________________________________________)*. 

 

2. Część 2. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia  2021 r. usług schronienia         

w schronisku dla osób bezdomnych  dla  kobiet. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych                 

i osobowych z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości ____________________ zł brutto, 

słownie: (_____________________________________________________________________)*. 

 



3. Część 3. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia  2021 r. usług schronienia         

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych                 

i osobowych z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości_________________ zł brutto, 

słownie: (_____________________________________________________________________________)*. 

 

4. Część 4. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia  2021 r. usług schronienia          

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  dla kobiet. 

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej,  tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych                 

i osobowych z wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) w wysokości _________________zł brutto, 

słownie: (_____________________________________________________________________________)*. 

 

5. Część 5. Świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w noclegowni, 

umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia, dla kobiet     

i mężczyzn. 

Cena/koszt  1 pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych  

i osobowych w wysokości ____________________________________________________zł brutto, 

słownie: (_____________________________________________________________________________)*. 

 

6. Część 6. Świadczenie usług tymczasowego schronienia przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, 
umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni)  

Cenę/koszt 1 pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych  

i osobowych w wysokości ___________________________________________________ zł brutto, 

słownie: (_____________________________________________________________________________)*. 

 
 
 
*Wypełnić tylko w przypadku, kiedy oferta dotyczy tej części 

 
 
 
 

          _________________________                                                _______________________________ 
               (miejscowość i data )                                                                         (podpis Wykonawcy lub podpis osoby/osób                                                                                                  

         uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


