
                                               Dobromierz, dnia 09.12.2019 r. 
S.261.8.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO 

ZAMAWIAJĄCY  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, Regon 05811111 
tel. / fax 74 8586 237, e-mail: opsdobromierz@interia.pl 
 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  których 
ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Dobromierz.  
 
PODSTAWA PRAWNA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobromierzu nr S.020.12.2015 z dnia 18.11.2015 r. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego 
całodobowego schronienia dla 2 osób bezdomnych (kobieta/mężczyzna/osoba niepełnosprawna) 
zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia  27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób 
bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 
2018 r. poz. 896). 
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest także do zapewnienia osobom bezdomnym   
całodziennego wyżywienia, a także prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w 
załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i 
samodzielności, przywracanie do życia w środowisku lokalnym oraz usamodzielnienie osób 
bezdomnych. 
  
Umieszczanie osoby bezdomnej w schronisku odbywać się będzie na podstawie skierowania  oraz 
indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej tymczasowe miejsce noclegowe wydanej 
przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 
Dokumenty będą przekazywane elektronicznie w formie skanu, a następnie przesyłką pocztową. 
 
Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia 
następnego miesiąca. Rozliczenie za miesiąc grudzień nastąpi do 23 grudnia 2020 r. Podstawą 
rozliczenia będzie wystawiona faktura VAT lub rachunek. Kwota odpłatności za pobyt w placówce 
naliczana będzie za faktycznie zrealizowany  pobyt w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn 
ilości dni pobytu oraz stawki dziennej. W przypadku braku osób wymagających zapewnienia 
schronienia, Wykonawca zobowiązuję się do utrzymania w gotowości dla potrzeb Ośrodka Pomocy 
Społecznej 1 miejsca.  
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę określającą prawa i obowiązki stron, a także tryb 
kontroli wykonania zleconej usługi.  

WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA - 2 osoby bezdomne (kobieta/mężczyzna/osoba 
niepełnosprawna). Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową. W przypadku 



zaistnienia sytuacji szczególnej Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia 
maksymalnie do 3 osób. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności 
związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, 
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. spełniają minimalne standardy określone w  Rozporządzeniu 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 2018 r. poz. 896). 

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć 
 oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, które zawarte jest w treści oferty.                             
 
KRYTERIUM WYBORU  OFERTY 
Cena oferty – 70% 
 Cena powinna obejmować dzienny koszt utrzymania w schronisku i miesięczną opłatę za 
 gotowość przyjęcia do schroniska. 
Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego - 30% 
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT   
Upływa w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 15:00. Kompletne oferty można składać w siedzibie  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz osobiście, przesyłką 
pocztową lub elektronicznie skan dokumentów na adres opsdobromierz@interia.pl 
Oferty złożone do Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
UWAGI KOŃCOWE 

1. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 25 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w prowadzonym zapytaniu ofertowym nie stosuje się przepisów 
niniejszej ustawy. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana  na stronie 
internetowej www.bipgops.dobromierz.pl i www.bip.dobromierz.pl 

3. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

4. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 
5. Adres strony internetowej na której umieszczono niniejsze zapytanie ofertowe: 

bip.dobromierz.pl    
kontakt: tel.: 74 8586237 fax :74 8586237, opsdobromierz@interia.pl 

ZAŁĄCZNIKI 
a) załącznik nr 1– wzór formularza ofertowego 
b) załącznik nr 2 – wzór umowy 
                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
       w Dobromierzu  
       (-) Anna Kłys 

 
 
 



Załącznik nr 1                  
….......................... 
pieczątka oferenta                                                                          
 
 
S.261.8.2019 
                                                          OFERTA 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Plac Wolności 24 
58-170 Dobromierz 

 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego pn: 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania 
jest Gmina Dobromierz  
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  
 
 

1. Miejsce świadczenia usług  (schronisko nazwa i adres) 
…................................................................................................................................................... 

 
2. Dzienny koszt pobytu 1 osoby – mężczyzny w schronisku wynosi brutto................zł 

 słownie złotych….......................................................................................................................... 
 Dzienny koszt pobytu 1 osoby – kobiety w schronisku wynosi brutto................zł 
 słownie złotych….......................................................................................................................... 
 Dzienny koszt pobytu 1 osoby – niepełnosprawnej w schronisku wynosi brutto................zł 
 słownie złotych….......................................................................................................................... 

3. Miesięczny koszt utrzymania gotowości 1 miejsca w schronisku brutto ….............zł  
 słownie złotych ............................................................................................................................. 
 

4. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w 
przypadku wyboru niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie umowy. 

 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 
 

6. Termin realizacji zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.  
 

7. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy załączonym do 
zapytania, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszym wzorem i naszą ofertą.  

 
8. Oświadczam/y, że termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej złożenia. 

 
9. Oświadczam/y, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:  

 
a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z 

przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania,  

b) posiadam/y wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi,  
c) pozostaję/my w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie 

zamówienia,  



d) spełniam/y minimalne standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk 
dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni 
(Dz. U. z 2018r., poz. 896). 

 
      11.  Oświadczam/y, że ww. oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu są 
 prawdziwe i mam/y świadomość, iż Zamawiający ma prawo zweryfikować prawdziwość ww. 
 oświadczenia.  
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
 
    ................................................................................................................. 
    ( podpis wykonawcy lub podpis osoby/ób uprawnionej/ych do  
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA  INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem 
zameldowania jest Gmina Dobromierz”   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 
58-170 Dobromierz Plac Wolności 24, adres e-mail: opsdobromierz@interia.pl, tel. 74 8586 237. 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu 
jest Pani Malwina Kowalczyk, email: mkowalczyk@dobromierz.pl 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  
RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim 
miejscem zameldowania jest Gmina Dobromierz”.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w 
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, jak również osobom 
trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania w trybie zapytania ofertowego, a także do 
celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych. 

 
Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak 
również prawo żądania do ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust.2 RODO) i niepodlegania profilowaniu. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
 
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo przenoszenia danych 
osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa 
przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     



projekt 
 

UMOWA NR ......... 
 
 

zawarta w dniu ........................w Dobromierzu pomiędzy 
Gminą Dobromierz z siedzibą Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz  
NIP 884-23-65-479   
reprezentowaną przez  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
z siedzibą: 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24, NIP 884-13-32-911 REGON  005811111 
w imieniu którego działa  kierownik Anna Kłys 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
…....................................................................................................... 
reprezentowanym przez  
…....................................................................................................... 
 
zwaną w dalej „Wykonawcą” 
 

§1. 
Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr S.261.8                          
.2019  pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem 
zameldowania jest Gmina Dobromierz  prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o 
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 
2019, poz. 1843) obowiązującym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

§2. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na udzieleniu 

tymczasowego całodobowego schronienia dla 2 osób bezdomnych 
(kobieta/mężczyzna/osoba niepełnosprawna) zgodnie ze standardami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  27 kwietnia 2018 r. 
w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018 r. poz. 896). 

2. Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia osobom bezdomnym   całodziennego 
wyżywienia, a także prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu 
podstawowych spraw życiowych, rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i 
samodzielności, przywracanie do życia w środowisku lokalnym oraz usamodzielnienie 
osób bezdomnych. 

3. Umieszczanie osoby bezdomnej w schronisku odbywać się będzie na podstawie 
skierowania  oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej tymczasowe 
miejsce noclegowe wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dobromierzu. Dokumenty będą przekazywane elektronicznie w formie skanu, a następnie 
przesyłką pocztową. 

4. Wykonawca zapewni świadczenie usług schronienia, objętych niniejszą umową, dla 2 
osób bezdomnych (kobiety/mężczyzny/osoby niepełnosprawnej). Zamawiający zastrzega 
sobie w szczególnej sytuacji możliwość zwiększenia zamówienia maksymalnie do 3 osób. 

5. W przypadku braku osób wymagających zapewnienia schronienia, Wykonawca zobowiązuje 
się do utrzymania w gotowości dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej 2 miejsc.  

6. Zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły do dnia 31.12.2020 r. 
7. Miejsce świadczenia usług schronienia ….........................................................,  



. 
§3. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją  
niniejszej umowy przez upoważnionego do tego pracownika OPS, a w szczególności do:  
 a)  kontroli dokumentacji,  
 b)  kontroli warunków socjalno – bytowych,  
 c) kontroli prowadzonej pracy socjalnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 a) współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobromierzu w zakresie 
 realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych  kontraktów 
 socjalnych,  
 b) pisemnego informowania o wydaleniu osoby bezdomnej z placówki z podaniem przyczyny 
 w terminie 2 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,  
 c) informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących bezdomnego, 
 mających wpływ na wydaną decyzję np. sytuacja zawodowa lub finansowa bezdomnego. 

§4. 
1. Ustala się dzienny koszt pobytu w schronisku 1 osoby bezdomnej: 

  -  mężczyzny brutto …........ zł słownie złotych …......................, 
  -  kobiety brutto …..................zł słownie złotych …....................., 
  -  osoby niepełnosprawnej  brutto …........... zł słownie złotych ….................... 

2. Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany  pobyt w 
placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz stawki dziennej.  

3. Ustala się miesięczny koszt utrzymania gotowości 2 miejsc w schronisku brutto …...........zł  
  słownie złotych …..................... 

4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia 
następnego miesiąca, przy czym rozliczenie za miesiąc grudzień nastąpi do 27 grudnia 2019 r. 
Podstawą rozliczenia będzie wystawiona i złożona faktura VAT lub rachunek.  

5. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do  7 
dni od daty złożenia faktury/rachunku. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny usługi występującej w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia, nawet w przypadku zmiany cen surowców, energii i paliw oraz 
podatku VAT. 

§5. 
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r. 
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy 

Wykonawca nie dotrzymuje warunków określonych § 2 niniejszej umowy.  
 

§6. 
1. Umowa nabiera mocy prawnej w momencie podpisania jej przez obie strony. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy  

pisemnej w  formie  aneksu. 
3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za 1 – miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 
 

§7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§8. 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie, a w 
przypadku gdy nie będzie to możliwe, zostaną skierowane do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

 
§9. 

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do prowadzenia i nadzorowania całości spraw 



związanych z przedmiotem zamówienia  będzie pracownik – Julianna Tarka tel. 74 8586237. 
 

§10. 
Integralną część umowy stanowią: 

a) zapytanie ofertowe –jako  załącznik nr1 do niniejszej  umowy, 
b) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§11. 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
   
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


