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                      Klucze, 18.12.2017r. 

  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  

w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 12,  

       32-310 Klucze 

 

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn),  

            których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Klucze 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci 

schroniska: 

- osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Klucze 

 [w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1769 z późn. zm.)], 

- potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania 

 jest Gmina Klucze. 

Każdorazowe umieszczenie osoby odbywać się będzie odpowiednio na podstawie 

skierowania i indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia 

schronienia, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. 

Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 

faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń, 

będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług 

schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Klucze. 

Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie  

do 25 grudnia 2018 r. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę 

faktury/rachunku/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych 

schronieniem w danym miesiącu i określonym okresem schronienia. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 

 

3. Opis kryteriów wyboru wykonawcy: 
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 Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena oraz dogodne umiejscowienie schroniska 

(odległość od siedziby zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji 

ceny.  

Umowa na realizację zadania zostanie zawarta z wybranym oferentem w styczniu 2018r. 

 

4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 

 W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są  

do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego  

przez wojewodę. Usługi świadczone w schronisku mają być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie 

standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik  

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

5. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

7. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 12, 32 -310 Klucze, sekretariat, 

do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej 

 na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Ogłoszenie  

o zamówieniu na udzielenie schronienia osobom  bezdomnym (kobietom i mężczyznom), 

których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Klucze". Formularze złożone 

 po terminie nie będą rozpatrywane. 

Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Kluczach, w sekretariacie lub w pok.nr 5. 

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Paulina Mędrek, tel. 32 642-84-67 wew.35 

 

 

DYREKTOR 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Kluczach 

    (-) Ryszard Kamionka 

 

 

 

  Załączniki: 

1. Oferta 

2. Oświadczenie 

 


