ParadyL,10.ll,202I

r.

ZAPY'TANIE OFERTOWE

Do niniejszego zamdwienia nie stosuje sig przepis|w ustawy z dniq II wrzeinia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych(Dz,U.z2019r.poz, I129),poniewazszacunkowawartoit
nie przekracza 130 000, zl netto.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Parudyhu zaprasza do zloheniaoferty ( zal4cznik w
1 ) na Swiadczenie uslug schronienia w schronisku dla os6b bezdomnych oraz schronienia
w schronisku z uslugami opiekuriczymi dla os6b bezdomnych z terenu Gminy paradyZ

L Zamawiaj4cy
Gminny O5rodek Pomocy Spolecznej w parady2u
ul. Konecka 4, 26-333 P arady?
tel. 44 758 40 16

e-mail: sopso@eo2.pl
NIP 768 16127 93
REGON 590778892

II. Opis przedmiotu

1'

zam6wienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest Swiadczenie ustrug polegaj4cych na udzieleniu
tymczasowego schronienia dla 3 os6b w:
a, schronisku dla osrib bezdomnych (dla dwu os6b),

b'

schronisku dla os6b bezdomnych

z uslugami opiekur[czymi (dla jednej

osoby),

2.

3'

dla kt6rych Gmina Parady? jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt
staly, na zasadach okreslonych w art. 48 oruz art. 48a ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy spolecznei (tj.Dz.rJ.22020 r.,poz. lg76 zpbL. zm.)
Schronisko dla os6b bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, kt6re podpisaly
kontrakt socjalny, calodobowe, tymczasowe schronienie oraz uslugi ukierunkowane
na wzmacnianie akty"wnosci spolecznej, wyjscie z bezdomnosci i uzyskanie
samodzielnoSci zyciowej,
Schronisko dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi zapewnra osobom
bezdomnym, kt6re ze wzglEdu na wiek, chorobg lub niepelnosprawnoSi ryymagaj4
czgSciowej pomocy opieki i opieki innych os6b w zaspokajaniu niezbgdnych potrzeb
Zyciowych, ale nie wymagaj4 uslug w zakresie Swiadczonym ptzez jednostkg
calodobowej opieki, zaklad opiekuriczo -leczniczy lub zaldad, pielggnacyjnoopiekuriczy. Schronisko zapewnia tymczasowe schronienie wraz z uslugami
opiekuriczymi oraz w miarg mozliwoSci wyjScie z bezdomnoSci i uzyskanie
samodzielnoSci zyciowei.

w formie

4.

Udzieleniem schronienia

5

Udzieleniem schronienia w formie schroniska dla os6b bezdomnych z uslugami
opiekufczymi, bgd4 objgte osoby bezdomne z terenu Gminy Parady| legitymuj4ce sig
decyzja, administracyjn4 lub osoby bezdomne, kt6re zostaly skierowane do domu
pomocy spolecznej, nie dluzej jednak mZ 4 miesi4ce i wylqcznie w szczeg6lnie

schroniska dla os6b bezdomnych, bgd4 objgte
osoby bezdomne z terenu Gminy paradyz legitymuj4ce siE decyzjqadministracyjn4 po
zawar ciu kontraktu socj alne go.

uzasadni on y ch przy p adkach,
6

W

szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig podjgcie Swiadczenia
uslug

w oparciu o dane

przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie
uslug zastaje potwierdzone kopi4 decyzji administracyjnej w ci4gu 7 dni.
7. Zamawiajqcy zastrzega, aby standard uslug Swiadczonych byl zgodnie
z przepiswni
okreSlonymi w Rozporz1dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
27 kwtetnia 2018 r. w sprawie minimalnych standard6w noclegowni, schronisk dla

8.

os6b bezdomnych, schronisk dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi
i ogrzewalni.
Schronisko o kt6rym mowa w pkt.La oraz l.b powinno funkcjonowai i realizowac
zadanra zgodnie z ustaw4 z dnta 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej oraz
Rozporz4dzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia
2018 r' w sprawie minimalnych standard6w noclegowni, schronisk dla os6b
bezdomnych, schronisk dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi
(Dz. U. z 2078r. poz. 896).

9.

i

ogrzewalni

Liczba os6b wymagajqcych schronienia - ze wzglgdu na specyfikacjg przedmiotu
zam6wienia, faktycznaliczba os6b, kt6rym Swiadczone bgd4 uslugi schronienia oraz
ltczba Swiadczef bgdzie uzale2,niona od rzeczywistej liczby os6b, kt6re wymagaj4
pomocy w formie uslug schronienia dla os6b bezdomnych z terenu Gminy dlatego
zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo niewyczerpania calego zakresu przedmiotu
zam6wienia lub zwigkszenia zap otrzebowania.

Podstaw4 rczliczenta bgdzie zNolenie przez Wykonawcg faktury/noty ksiggowej
z zalqczonym imiennym wykazem os6b faktyczme obigtych schronieniem w danym
miesi4cu i iloSci dni udzielonego schronienia,
11. Zaplata za wykonanie uslugi bgdzie regulowana miesigcznie po wykonaniu
uslugi
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia faktury/noty ksiEgowej,
12' Wykonawca zobowi}zany bEdzie ntezwlocznie informowac Zwnawiaj4cego o kazdej
zmianie sytuacji 2yciowej i zdrowotnej osoby korzystaj4cej ze schronienia.
I3.Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo kontroli jakoSci Swiadczonych ustrug oraz
zgodnoSci ich wykonywania z umow4 i wymaganrami zawarlymi w niniejszym
10.

zapytantu.

III. Termin realizacji zamriwienia
Wykonawcazwiqzanyjest ofert4 od 1 stycznia2022 r. do dnia

3l grudnia 2022r,

IV. Opis wymagar[ stawianych Wykonawcy
1' W postgpowaniu bgd4 braly udzial wylqcznie oferly podmiot6w, kt6rych

cele
statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoSci w zakresie pomocy osobom bezdomnym

i

wpisane s? do rejestru plac6wek udzielaj4cych tymczasowego schronienia
prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo WojewodE, Warunek zostanie
spelniony, jezeli Wykonawca zloZy oSwiadczenie, stanowr4ce Zalscznik nr 2 d,o
niniej szego zapfiania ofertowego,

V. Warunki i zakres realizacji:
1' Miejscem realizacji zam6wienia jest miejsce udzielenia schronienia.
2. Stawkg godzinow4 nalezy podai w ,,Formul arzu ofertovvym,, (Zatqcznik nrl).
3' Wykonawca okresli stawkg brul.to za wykonanie przedmiotowego zadama.
4. Dopuszcza sig skladanie ofert czgsciowych.
5' Pozostale warunki realizacji zadaniaokreSlone zostaly w projekcie umowy (Zatqcznik
nr 4).
VI. Kryterium oceny ofert
Przy wyborzenajkorzystniejszej oferty, zamawiajqcy stosowacbgdziewyllcznie
kryterium ceny - cena700Yo.

1.

Organizator postgpowania zastrzega sobie mo2liwoSi negocjowania zaproponowanej
ceny,
3. Do godne umiej scowienie schroniska (o dle glo si od siedziby zamawiaj qcego).
2.

VII.

Spos6b przygotowania oferfy
1. Ofertg nalezy sporz}dzic na zal4czonym ,,Formularzu ofertowym " (Zalqcznik nr I),
w jgzyku polskim, w formie pisemnej (na kompuletze, nieScieralnym atramentem lub
diugopisem)' Oferla winna by6 podpis anaprzezwlaSciciela lub osobg upowaznion4.
2. Oferta musi byi podpisana ptzez osobg (osoby) uprawnione do skladania oSwiadczeri

woli w imieniu

Wykonawcy. W przypadku dzialania Wykonawcy ptzez
pelnomocnik6w, nale?y dolqczyc do oferty pelnomocnictwo lub dokumenty

VIII.

uprawniaj 4ce do reprezentowania Wykonawcy.
Wymagane dokumenfy

1'

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego albo aktualne zarjwiad czenie o wpisie
do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej
- wystawiony nie
wczeSniej niz 6 miesigcy przed uptrywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu. W przypadku fundacji i stowarzys zen aktualny, zgodny
ze stanem faktycznym !\ypis z K.rajowego Rejestru S4dowego,

2.

W przypadku pozostalych podmiot6w - inny dokument wlaSciwy dla podmiotu,

3.

Inne, jezeli wymagane np.dokumenty upowaLniaj4ce dan4 osobg lub osoby do
reprezentowania podmiotu - dot. podmiot6w, kt6re w dokumencie stanowiacym

o

podstawie dzialalnoSci nie posiadaj4 informacji o osobach
upowaznionych do
reprezentowania podmiot6w, oSwiadczenia wlaSciwego organu,
zarzEdugl6wnego

lrtb

innego organu wykonawc zego, wyralajqce:

o

upowaznienie

na skladanie oferty na

realizacjg okresloneg o zadama

publicznego,

o

zgodg na zawarcie w imieniu podmiotu skladaj?cego ofertg porozumienia
z Gminnym Osrodkiem pomocy Spolecznej wparadyhu,
Pelnomocnictwo do dzialania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo
do reprezentowania
wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
reiestrowego
,

4'
5.

Odpis statutu.

IX. Dodatkowe informacje

1'

Ptzed uplywem terminu skladania ofeft,

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach

Zamawiajqcy moze zmodyfikowad treS6 zapytania ofertowego. Dokonana
modyfikacja zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom,
ktorzy

zloZyli do tego momentu zapytame ofertowe.
2. zamawiai}cy moze zamknqc postgpowan ie bez wybrania Ladnej ofefty, w przypadku,
gdy Zadna ze zlo2onych of.ert nie odpowiada warunkom okreSlonym przez
Zamawnjqcego.
3. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania w kazdym czasie
bez podaniaprzyczyny.
4. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych,

X. Miejsce i termin oraz sposrib zloLenia oferty
1' ofer1Q naleay zloLyc w Gminnym osrodku Pomocy Spolecznej w parady2y,
ul. Konecka 4,26 - 333 parcdyl.
Ofertq moana skladai drog4 pocztow4, przesylk4 kuriersk4, osobiScie w zamknigtej
kopercie z dopiskiem "Ofefta d,otyczqca schronisk", drog4 elektroniczn4naadres
e-mail:
gopsrr@qo2.pl wylEcznie na formular^) pn. "FORMULARZ
oFERTowy" bEd4cym
zalqcznikiem nr I wraz z oSwiadczeniami bgd4cymi zal4cznrkiem
do niniejszego
zapfiania w terminie do dnia 26 listopad a 2021r. do godziny 12:00.
2' oferty, zlohone po terminie nie bgd4 rozpatrywane. W toku badania i oceny oferl
Zamawiajqcy, moLe ZEdac od oferent6w wyjaSnienia dotyczEcych trelci
zlozonych
ofert.

XI. Osoba upowaZniona do kontaktu z Wykonawcami
Jadwiga Morawska
teI. 44 7578 40 16

-

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej

w

paradyzu

XII. Zal4czniki do zapytania ofertowego
1. Formularz ofertowy

2. oswiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialuw postgpowaniu
3. OSwiadczenie o braku powrqzan z zamawiajqcym
4' Projekt umow'

!".ierc*irr!x

