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 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

II postępowanie 

 

1. Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

al. Jana Pawła II 6 

83-200 Starogard Gdański 

Tel. 058 561 29 38 

Fax 058 5634014 

www.mops.starogard.pl 

e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla osób bezdomnych (kobiet, rodzica  

z dzieckiem), z terenu miasta Starogard Gdański pomocy społecznej polegającej na udzieleniu 

tymczasowego schronienia i innych usług  zgodnie z art. 48 i 48a ustawy z dnia 12 marca 2014 r.                   

o pomocy społecznej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), w okresie od 01 września 2018 r.  

do 30 czerwca 2020 r. Szacunkowa ilość osób bezdomnych przebywających w schroniskach,  

noclegowniach, ogrzewalniach oraz schroniskach dla rodzica z dzieckiem jest podana w załączniku nr 1 do 

ogłoszenia o zamówieniu. 

Ogłoszenie o zamówieniu przygotowano w oparciu o art. 138o. ust. 2-4. Ustawy Pzp (Dz. U. 2017, poz. 

1579 z późn. zm.) 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Osoby, którym ma być udzielone schronienie w noclegowni i ogrzewalni będą przyjmowane na podstawie 

skierowania wydanego przez MOPS. Natomiast w schroniskach dla rodzica z dzieckiem i dla kobiety, osoby 

te umieszczone będą na  podstawie decyzji administracyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub                

e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni. 

1)  Schronisko powinno: 
a.  świadczyć schronienie całodobowe, 
b.  prowadzić rejestr osób korzystających z pomocy placówki, skierowanych  
      przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, 
c.   realizować pracę socjalną, w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, 
d.  zapewnić:  
- trzy posiłki dziennie w tym jeden  gorący dla osób dorosłych,  dla dzieci dodatkowo czwarty   
   posiłek:  podwieczorek, 
- podstawowe środki  higieny osobistej, zmianę odzieży na czystą oraz możliwość wyprania  
  brudnej odzieży i wysuszenia, 
- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany, 
- właściwe warunki socjalno-bytowe i nieskrępowany dostęp do pomieszczeń sanitarnych, 

http://www.mops.starogard.pl/
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- kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu i placówkami ochrony zdrowia, leki przeciwbólowe  
  i przeciw przeziębieniu, 
- poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki, poszanowanie godności osobistej,  
- informacje o dostępnych formach pomocy społecznej, a w razie potrzeby wsparcie w jej   
   zorganizowaniu, 
- pomoc prawną i psychologiczną, 

              e.  współpracować z MOPS  w realizacji kontraktów socjalnych  i indywidualnych programów  
            wychodzenia z bezdomności. 

               f.  nie później niż 3 dni od zdarzenia, pisemnie informować o: 
                     - usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia, 
                     - opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska. 

2)  Noclegownia powinna zapewnić: 
 a. tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania, 
 b. dezynfekcję i dezynsekcję odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany, 
 c. umożliwić spożycie posiłku i gorącego napoju, 
 d. umożliwić skorzystanie  z prysznica oraz wymianę odzieży. 

3) Ogrzewalnia powinna zapewnić :  
 a. możliwość ogrzania się  w pomieszczeniu, 
 b. gorący napój, 
 c. dezynfekcję i dezynsekcję odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany, 
 d. umożliwić wymianę odzieży. 

Placówki świadczące wyżej wymienione wsparcie dla osób bezdomnych powinny spełniać standardy 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  

w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r.  poz. 896), zwanym dalej 

Rozporządzeniem.  

4. Pozostałe informacje 

1) Cena powinna obejmować całkowity koszt pobytu 1 osoby zgodnie z standardami określonymi  

w Rozporządzeniu.   

2)  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3) Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel.: 58-561-29-38 

4) Zamawiający wybierze Wykonawców, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę na świadczenie 

pomocy społecznej będącej przedmiotem zamówienia, i którzy zrealizują usługę objętą 

zamówieniem w miejscu położonym w promieniu 150 km od siedziby Zamawiającego. 

5) Termin realizacji zamówienia, kryteria wyboru oferty, wybór oferty 

a. Termin realizacji zamówienia: 01 września 2018 r.  do 30 czerwca 2020 r. 

b. Kryteria wyboru oferty: 

Cena - 100 % 
Oceny ofert Zamawiający dokona według wzoru: 
 
Cena oferty najniższej X 100%  

 Cena oferty badanej 
 
c. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim i przesłać pisemnie lub 

elektronicznie drogą mailową na adres: sekretariat@mops.starogard.pl  do dnia 

09.08.2018 do godz. 13:00 
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d.  Oferta musi być złożona na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 o zamówieniu. Zamawiający powiadomi o wyborze ofert za pomocą poczty elektronicznej oraz 

umieści na stronie internetowej MOPS. 

Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą 

usługi wymienione w pkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób 

skierowanych przez MOPS do placówek, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania 

całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

5. Wymagane dokumenty: 

1) Dokumenty określające status Wykonawcy:  
a. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący  

o podstawie działalności podmiotu, 
b. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis 

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, 
2) Dokumenty potwierdzające prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w tym              

dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego       
             oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia  
             dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu  
             głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających  
             osobowości prawnej; 

3) Odpis statutu. 

 
6. Wszystkie dokumenty będące integralną częścią oferty cenowej, muszą być podpisane – 

uwierzytelnione kopie przez Wykonawcę. 

 
Załączniki: 

1. Szacunkowa ilość osób przebywających w placówkach, 
2. Formularz oferty 
3. Wzór umowy schroniska 
4. Wzór umowy noclegownie, ogrzewalnie. 


