OSRODEii

P,JI,1 OCY

SPOi.ECZNEJ

fJ7-?00 \,Vyszk6w

ul. 3 Maja 16
tel./fax 29 742 49 02

Wyszk6w, dn. 05.06.202h.

ZAPYTANIE OFERTOWE
OSrodek Pomocy Spolecznej w Wyszkowie zaprasza d,o zlo2eniaoferty na wykonanie
zadanta:
,, Swiadczenie uslug dla os6b bezdomnych (kobiet

i

mg?,czyzn)

w okresie od 01.0g.20r. do

31,07.2021r. z terenu Gminy Wyszk6w',

I.

Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zamriwienia jest Swiadczenie uslug dla os6b bezdomnych, kt6rych ostatnim
miejscem zameldowania jest Gmina Wyszk6w w postaci :

- udzielenia schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku
dla os6b bezdomnych (kobiet i mghczyzn) w odlegloSci do 100 km od miejsca siedziby
CzgS(' 1

Zamawiajqcego,

CzgS(,2

- udzielenie schronienia poprzez

zapewnienie tymczasowego miejsca

w schronisku

dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi (kobiet r mE\czyzn) w odleglo5ci do 100 km
od miej sca siedziby Zamawtajqcego,

- udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni
dla os6b bezdomnych (kobiet i mqlczyzn) w odleglosci do 20 km od mieisca siedzibv
CzgS( 3

Zamawrajqcego,

4 - udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni
dla os6b bezdomnych (kobiet i mEhczyzn) w odlegloSci do 20 km od mieisca siedzibv
CzgS('

Zamawraj1cego.
Zamawiaj?cy dopuszcza sl<ladanie oferl czgsciowych- 4 czgsci.Kazdy z Wykonawc6w moze
zloZyc ofertg na jedn4lub wigcej czgsci zam6wienia.

u.
t.
CzeS(

1. Podmiot skladaj4cy ofertg na udzielenie

schronienia poprzez zapewnienie

tymczasowego miejsca w schronisku dla os6b bezdomnych (kobiet i mgLczyzn) w odlegloSci

do 100 km od

miejsca siedziby Zamawiajqcego, zobowi4zany

jest do

zapewnienia

nastgpuj 4cego zakresu uslug:

a.

caiodobowego schronienia

z zapewnieniem wlasnego loaka i poScieli oraz stalego

dostgpu do WC ilazienki z cieplqr zimnqwod4,

b.

trzech posilk6w dziennie, w tym jednego gorqcego posilku dziennie,

str.
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c.

Srodk6w czystoSci i higieny osobistej,

d. niezbgdnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
e. pomocy w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie

dowodu osobistego,

pomoc przy rejestracji w urzEdzie pracy) zgloszenre do ubezpieczenra zdrowotnego,
ustalenie stopnia niepelnosprawnoSci itp.,

f.

zapewnienie podstawowych lekarstw dostgpnych

bez recepty i

Srodk6w

opatrunkowych oraz dostgpu do lekarza pierwszego kontaktu,

g.

prowadzenia pracy socjalnej dla os6b,

w tym dla

os6b ktore podpisaly kontrakt

socjalny,

h.
CzeS(,

pomoc w terapii uzale2men.

2,

Podmiot skladaj4cy ofertg na udzielenie schronienia poprzez zapewnienie

tymczasowego miejsca w schronisku dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi (kobiet

i

mgLczyzn) w odlegloSci do 100 km od miejsca sieclziby Zamawiaj4cego, zobowi4zany jest

do zapewnienia nastgpuj4cego zakresu uslug:

a.

calodobowego schronrenra
dostgpu do WC ilazienkr

z zapewnieniem wlasnego

LoLka

i

poScieli oraz stalego

z ciepl4r zimnEwod4,

b. trzechposilk6w dziennie, w tym jednego gor?cego positrku dziennie,
c. zapewnienie uslug opiekuriczych,
d. Srodk6w czystoSci i higieny osobistej,
e. zapewnienie podstawowych lekarstw dostgpnych bez recepty i
op

Srodk6w

atrunkowy ch or az do stgpu do lekar za pierwsze go kontaktu,

f.

niezbgdnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

g.

pomocy

w

sprawach formalno-prawnych

pomoc plzy rejestracji

w wzgdzie pracy,

w tym: wyrobienie

dowodu osobistego,

zgloszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,

ustalenie stopnia niepelnosprawnoSci itp.

h,

prowadzenia pracy socjalnej,

i.

pomoc w terapii uzale1men.

CzeSd

3.

Podmiot sktadaj4cy ofertg na udzielenie schronienia poprzez zapewnienie

tymczasowego miejsca w noclegowni dla os6b bezdomnych (kobiet rmghczyzn) w odlegloSci

do 20 km od miejsca siedziby

Zamawiaj4cego, zobowtqzany

jest do

zapewnienia

nastEpuj4cego zakresu uslug:

str.2

2

tymczasoweJ pomocy

w postaci miejsca noclegowego, umozliwiai4cego spgdzenie

nocy w warunkach gwarantuj4cych ochronE Zycia r zdrowia,
b.

umozliwienie spoZycia posilku,
umozliwienie skorzys tania z prysznic a i wymiany

d.

cze$(,

o

dzie|y,

zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji w przypadku braku mozliwosci
wvmianv.

4. Podmiot skladai4cy ofertg na udzielenie

schronienia poprzez

ienie

tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla os6b bezdomnych (kobiet
i mgZczyzn) w

legloSci

do 20 km od miejsca siedziby Zamawiajqcego,

wnienia

zobowi4zany

jest

do

ZA

nastgpuj4cego zakresu uslug:

a. tymczasowego schronienia

urnoZliwiaj4cego

interwencyjny, bezpi

w ogrzewanym pomieszczeniu wyposazonym co naJmnleJ w miejsca

b. zapewnienie

2.

si

gorEcego napoju,

c. umoZliwienie wymiany
d.

pobyt

odzieTy,

zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji w przypadku braku mozliwosci
wymi

zamawiai4cy przewiduje, iLe srednia riczba osrfb bezdomnych skie
w ciqgu okresu trwania umowy bgdzie wynosi6:
czg((

anych

1. do schroniska dla bezdomnych (kobi etimgi,czyzn) - do 20
osrfb;

czgfi( 2. do schroniska z uslugami opiekur[czymi (kobi et i mgitczyzn)
CzgS(,3. do noclegowni (kobiet i mgtczyzn) _ 1 osoba;

-

1

CzgS( 4. do ogrzewalni (kobiet imgLczyzn) _ 1 osoba.

3.

zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo niewyczerpania calego zakresu p
iotu
zam6wieniabez ponoszenia Ladnyc,h konsekwencji, w tym finansowych.
Li
os6b
skierowanych do plac6wki wykonawcy mo2e ulec zmniejszeniu lub
zwi kszeniu.
wykonawca skladai4c ofertg oswiad.cza, 2e przyjmuje do wiadomosci,
iz z tfi'tlu
zmniejszenia liczby os6b faktycznie skierowanych

do schroniska dla

schroniska dla bezdomnych zuslugami opiekuriczymi, noclegowni

mu przyslugiwaly

Ladne roszczenia,

w tym
dla

i

be

h,

ogrzewalni nie bgdq

pienigzne wobec zama

aj4cego.

tb bezd

opiekuf,cz)'mi. noclegowni i ogrzewa
4.

zamawiaiqcy bgdzie pokrywal koszty pobytu os6b skierowanych
wyl4cznie za czas ich
rzeczywistego pobytu w plac6wce. W zwiqzku z powy1szym,
gdy
osoby
bezdomnej nie obejmuje pernego miesiqca
- wynagrodzenie wykonawcy
ilo

str.3

bgdzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz stawki za pobyt wynikaj4cej ze zloAonej
oferty.

5.

Kahdoruzowe umieszczenre osoby bEdzie sig odbywai na podstawie skierowania do

noclegownt

i

ogrzewalni oraz skierowania (przekazanego bezpoSredniego Wykonawcy) oraz

indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu

w

schronisku oraz schronisku dla

os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi (przekazanej Zarnteresowanemu), wydanej przez

Dyrektora OSrodka Pomocy Spolecznej

w

Wyszkowie. Prz)'znanie gor4cego posilku

Zainteresowanemu).

6.

W

szczegolnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie Swiadczenie uslug

w oparciu o dane przekazane faxem, telefonicznie lub e -mailem. Takie zlecenie usiugi bgdzie
potwierdzone skierowaniem w formie pisemnej bez zbgdnej zwloki.

7.

Wykonawca zobowi4zuje sig do wskazania osoby do kontaktt), wraz

z

podaniem

adresu e-mail oraz numeru telefonu, aby zapewnrc mozliwoS6 stalych kontaktow
Zamawiajqcego zWykonawc4, umozliwiaj4cych prawidlowq reahzacjE wanrnk6w
okreSlonych w umowie.

8.

Wykonawca zobowi4zany bgdzie niezwlocznie, nie pfiLniej niZ w ci4gu dw6ch dni,

informowa( Zamawiaj4cego okaLd.orazowej zmianie sytuacji ryciowej i zdrowotnej
osoby korzystaj4cej z uslugr & w przypadku noclegowni i ogrzewalni w ciqgu jednego
dnia.

9.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kontroli jakoSci Swiadczonych ustrug oraz

zgodnoSci ich wykonywania z umow4 i wymaganiamr zawatltymi w niniejszym zapytaniu.

10.

Kwalifikacje os6b Swiadcz4cych uslugi s4 zgodne

o pomocy spolecznej z dnia 12 marca2004

ilI.

z art. 48a ust. 29 ustawy

r. (Dz. U. 22019r., poz. 1507 z p6t. zm.).

Warunki rozliczenia

1. PlatnoS6 zazreahzowane ustugrutrzymania os6b skierowanych tj. koszty schronienia
w schronisku dla os6b bezdomnych i schronisku dla osob bezdomnych z uslugami
opiekuriczymi oraz koszty pelnego obiadu, bgdzie odbywai sig na podstawie wystawionych
pr zez

WykonawcE dw6 ch not ksi g gow)'chlfaktur/rachunk6w

a.

:

liczba dni pomnoZonaprzez dzienny koszt tymczasowego schronienia;
str. 4

b.

liczbadni pomno Zonaprzezceng gor?cego posilku.

Kwoty muszq byc przypisane do kazdej osoby przebywaj4cej

w

schronisku dla os6b

bezdomnychoraz schronisku dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi.

2.

w noclegowni i ogrzewalni ze skierowaniem
bEdzie sig odbywa6 na podstawie wystawionych przez wykonawca not
Odplatno6d za osoby przebywaiqce

ksiggowycUfakturlruchunk6w, naliczanych przez przemnoaenie liczby dni przez dzienny
koszt pobyu, kt6re osoba spgdzi w noclegowni lub ogrzewalni.

3.

Noty ksiggowe/faktury/rachunki o kt6rych mowa w punkcie I i 2, Wykonawca
zobowiqzany jest skladai do dnia 10 kaLdego miesi4ca za miesiqc poprzedni. Noty

ksiqgowe/faktury za m-c grudzief Wykonawca zobowi4zany jest zlo2yc d,o Zamawiaj4cego
do 20 grudnia.

4.

PlatnoS6

za noty

ksiggowe/faktury/rachunki bgdzie przekazywana

na

wskazany

rachunek bankowy Wykonawcy do dnia 25 kaldego miesi4ca za miesi4c poprzedni.

IV.
1.

Warunki udzialu w postepowaniu

Wykonawca powinien posiadai uprawnienia

do wykonywania zad,an okreSlonych
w szczegolowym opisie przedmiotu zam6wienia tj. cele statutowe podmiotu powirury
obejmowai prowadzenre dzialalnoSci w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz
posiada6 wpis do rejestru plac6wek zapewniaj4cych tymczasowe schronienie
prowadzon ego przez Woj ewodg.

2,

Wykonawca wykaZe 2e bgdzie dysponowal kadr4 posiadaj4c4 kwalifikacje okreslone
w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej.

3.

Warunki zostanq spelnione, jezeli Wykonawcazloly oSwiadczenie stanowiace zalacznik
nr 2 do niniejszego zapylania ofertowego.

V.

Termin wvkonania zam6wienia

Zam6wienie naleZy wykonad w terminie:
CzgS(,

1. 01.08.2020r.

- 31.07 .2021r.

CzgS( 2. 01.08.2020r.

- 31.07 .2021r.

CzgS(, 3. 01.08.2020r.

- 3I.07 .2021r.

cz93( 4. 0 1. 1 0.2 0 20r. - 31.12.2020r. or az

01.0

r.202rr. 31.03.2021r.

str. 5

VL

Kryteria oceny ofert (dotvczy kaZdei

czeSci

zapvtania ofertowego):

Wykonawca zobowi4zany jest skalkulowa6 ceng tak, aby obejmowala wszystkie koszty
i skladniki zwr4zane z wykonaniem zam6wtenia oraz warunki stawiane przez Zamawiaj1cego
- zgodnie z drukiem oferty, stanowi4cej Zalqczntkm \.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium:

- cena -100

o

Liczbapunkt6w w kr1'terium cena zostanie obliczona na podstawie:
cena oferty najmlszej

X

ltczba punkt6w badanej oferty

100

pkt

cena oferty badanej

Punkty przyznane dla kaZdej z ofert wraz ze streszczeniem oceny

i

por6wnania zlolonych

ofeft zawierujqce punktacjg ptzyznanq ofertom zostanqzamreszczone w informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraznadrukuprotokolu

VII.

z

pt'zeprowadzeniazapytaniaofertowego.

Klauzula informacyina z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzydzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyvty 95l46lWE (RODO),
informujemy:

l.

Administratorem pafrstwa danych osobowych przetwarzanych w zwi1zkt z prowadzeniem
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego bgdzie O6rodek Pomocy Spolecznej
reprezentowany przez Dyrektora. Dane do korespondencji: OSrodek Pomocy Spolecznej
w Wyszkowie, z siedzibq przy ul. 3 Maja 16, 0'7-200 Wyszk6w, adres e-mail:
, lub tel. 29142-49-02.

2. WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach
zwiqzanych z danymi osobowymi moZliwy jest pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod
adresem e-mail:

3. Pafstwa dane bgd4 przelwarzane wcelu zwiEzanym zpostgpowaniem oudzielenie zam6wienia
publicznego. Podstawa prawn4 ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz nastgpuj4ce
przepisy prawa:

o

ustawa z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z20I8r. poz. 1986
ze zm.),

.

rozporz4dzenia Ministra Rozwoju zdnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w,

jakie moZe 24dat, zamawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.
U. 22016 r. poz. 1126 ze zm.)

str. 6

'

ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(Dz.tJ. 22020r. poz.

164).

4'

Paristwa dane pozyskane w zwi4zku z postgpowaniem o udzielenie
zam6wienia publicznego
ptzetwarzane bqd4 przez okres 5 lat: od dnia zakofczenia postgpowania
o udzielenie zam6wienia.

5'

Paristwa dane pozyskane w zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie
zam6wienia publicznego
ptzekazyxane bEda wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom, gdyz

co do

zasady

postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego jest jawne.

5'l'

w

ograniczenie dostgpu do Paristwa danych o kt6rych mowa wyzej
moze wyst4pi6 jedynie
szczeg6lnych przypadkach je6li jest to uzasadnione ochron4 pryrvatno
Sci zgodnie z art.

B ust 4

pkt t i 2 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wiertpublicznych (Dz.IJ
20lgr.

po2.1986 ze zm.)

5'2' Ponadto odbiorc4 danych zawafich w dokumentach zwiqzanych zpostgpowan
iem o za
m6wienie publiczne mog4 by6 podmioty zkt6rymi Gmina Wyszk6w
zawarla umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostgpnianych ptzez nie
system6w
informatycznych

w zakresie ptzekazywania

lub archiwizacji danych. Zakres przekazania dalych

tym
odbiorcom ograniczony jest jednak wylqcznie do mozliwo(ci zapoznania
sig ztymi danymi
w zwi4zku ze Swiadczeniem uslug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
odbiorc6w
tych obowi4zuje klauzula zachowania poufnoSci pozyskanych w takich okolicznojciach
wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6' W zwi}zku

jawnosci4 postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pafstwa
dane mog4
byc przekaz\'Tvane do paristw z poza EOG z zastrzeaeniem, o kt6rym
mowa w pulkcie 5.1
z

.

7'

w

odniesieniu do danych pozyskanych

w zwi4zku z prowadzonym postgpowaniem

o udzielenie

zam6wienia publicznego przyslugui4 paf stwu nastgpui4ce uprawnienia:

.

prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

'

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych. Skorzystani
e przez osobg, kt6rej dane
dotyczT, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia danych
osobowych, o kt6rym mowa
w aft' l6 RoDo, nie mo2e skutkowai zmian4wyniku postgpowania o udzielenie
zam6wienia

'

publicznego lub konkursu ani zmianqpostanowiefr umowy w
zakresie niezgodnym zustaw4;
prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych

nie nastgpuje

w

celu wSntti4zania sig z obowi4zku wynikaj4cego zprzepisrr prawa lub

sprawowani a wladzy publicznej

o

w ramach

;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym wystqpienie
z 24daniem, o kt6rym
mowa w art' 18 ust. 1 RoDo, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
lub konkursu,

'

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu ochrony Danych
osobowycli. Aby skorzystai
zpovvyirszych praq nalezy sig skontaktowad znami lub
znaszym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe zawarte s4 w punktach 1 i 2).

str. 7

8. Podanie danych osobowych w zwiqzku udzialem w postgpowaniu o zam6wienia publiczne nie.jest

obowi4zkowe, ale moze by6 warunkiem niezbgdnym do wzigcia w nim udzialu. Wynika to st4d, ze

w zale2nolci od przedmiotu zam6wienia, zamawiajqcy mo2e 2qda6 ich podania na podstawie
przepis6w ustawy Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986 ze zm.) oraz wydanych
do niej przepis6w wykonawczych, a w szczeg6lnoSci na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju

z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakie

moZe 2qda6 zamawiaj4cy od

wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. 22016 r, poz. 1126 ze zm.).

Oferty wedlug zal4czonego wzoru (Zatqczniknr 1 do zapytaniaofertowego),naleay zlozyc do

dnia 15.06.2020r. do godz. 10.00:
w zamknigtej kopercie z dopiskiem
,rZapytanie ofertowe dot. zadania ,, Swiadczenie uslug dla os6b bezdomnych (kobiet
imgLczyzn) w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2021r. z terenu Gminy Wyszk6w"

CzgS(

')

Nie otwierad przed 15.06.2020r. god2.10.00

na adres: O5rodek Pomocy Spolecznej w Wyszkowie ul. 3

Maja 16, Sekretariat, pok. nr

2.

Na kopercie z ofefiqnale?y umieScid nazwg i adres wykonawcy.

Otwarcie ofert nast4pi

w

o godz. 10.05, w pokoju

ff

OSrodku Pomocy Spolecznej

w Wyszkowie w dniu 15.06.2020r.

2.

Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2}}4r.

Prawo zamSwrcn publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz. lB43 z poLn, zm.) - wartoSi nie
przekraczawyra1onej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro.

OSrodt<a Pomoc

w \{yszk

mgr Agnies
podpis Dyrektora Oirodka

P

cy Spolecznej

str.

B

