Zdzieszowice, dnia 15 grudnia 2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
ul. Piastów 20
47-330 Zdzieszowice
tel.774726611
adres e-mail: ops@zdzieszowice.pl
II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Działając na podstawie : zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.” Prawo zamówień
publicznych” (tj. Dz.U z 2019r. poz 1843 ze. zm.), Zarządzenie NR 19/2018 Kierownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 28.12.2018r. w sprawie
wprowadzenia procedur udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach
równowartości 30 000 euro w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zaprasza
do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.
Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług
(noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi, ogrzewalnia)
Przedmiot zamówienia:
1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu
art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876)
w formie:
• tymczasowego miejsca w noclegowni,
• tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,
• miejsca w ogrzewalni,
• schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania
do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji o przyznaniu tymczasowego
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo decyzji o przyznaniu tymczasowego
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydanej przez
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu
w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres
usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w załączniku nr 1, załączniku nr 2,
załączniku nr 3 , załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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 2018r. poz. 896).
4. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876) w każdej z wymienionych
w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego
w tym zakresie.

5. 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 31 grudnia.
6. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy,
w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Kierownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w roku 2021, a także tryb kontroli
wykonania zleconej usługi.
7. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających
tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
8. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów
placówkach był zapewniony na poziomie określonym 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 2018r. poz. 896).
9. Zamawiający wymaga złożenia ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form
schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w schronisku dla
osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz miejsca
w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności
od zakresu świadczonych usług.
10. Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności
z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosowanie do zawartej
umowy.
12. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
13. Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach:
• Załącznik nr 1 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych
• Załącznik nr 2 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
• Załącznik nr 3 - oferta na świadczenie usługi w formie noclegowni
• Załącznik nr 4 - oferta na świadczenie usługi w formie ogrzewalni
Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
oferenta.
III Kryteria wyboru oferty:
a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 70%
b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa opolskiego - najbliższa lokalizacja) waga kryterium 30%
Miejsce i termin złożenia ofert:
Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1, nr 2, nr 3 lub nr 4
do niniejszego zapytania można złożyć:
a) drogą elektroniczną na adres e‐mail: ops@zdzieszowice.pl
b) drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice (liczy się data wpływu do Ośrodka)
c) osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ul. Piastów 20
47-330 Zdzieszowice
Oferty należy składać do 28 grudnia 2020r. do godz. 15.30.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 2 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie BIP tut.
Ośrodka.
Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie
internetowej BIP Zdzieszowice.
IV.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
która stanowi załącznik i integralną część zapytania ofertowego oraz jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie przez zamawiającego (administratora) wszelkich zawartych w nich danych
osobowych.
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie
Imię i Nazwisko: Renata Nachtygal
tel. 774726611 lub 774726619
e‐mail: ops@zdzieszowice.pl
Załączniki:
1. Formularze ofertowe załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2. Projekty umów
3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
V. Klauzula RODO
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zbieranie, przeglądanie i przechowywanie ofert potencjalnych wykonawców lub członków personelu
administratora
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, tel.: 774726611, fax: 774726612,
e-mail: ops@zdzieszowice.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest osoba zatrudniona przez Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach, e-mail: ops@zdzieszowice.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zebrania i przechowywania ofert potencjalnych
wykonawców lub członków personelu administratora. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
osobowych:
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Ponadto, dla zapewnienia
rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zmiany Państwa statusu z oferenta na
wykonawcę / członka personelu administratora, a w przypadku nie powzięcia przez administratora
decyzji o dokonania takiej zmiany, nie dłużej niż do końca roku następującego po roku, w którym
oferta została przekazana administratorowi.
5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to
dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
6. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w
dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie Państwa danych osobowych:
a. nie jest wymogiem ustawowym,
b. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, jest brak możliwości
realizacji ww. celu przetwarzania.
9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Państwa dane osobowe nie są profilowane

Kierownik
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zdzieszowicach
mgr Renata Nachtygal

