
Sokolniki, dnia 7 grudnia 2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem
zamieszkania jest gmina Sokolniki.

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

ul. Parkowa 6/3

98-420 Sokolniki 

2. Tryb udzielania zamówienia.

    Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem zastosowania Ustawy z dnia 11 września
2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),art.2 ust. 1 pkt. 1

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdom-
nych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Sokolniki. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodo-
bowego schronienia w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem nie-
zbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych( trzy posiłki dziennie) 
oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw ży-
ciowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywraca-
nie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnienie tych osób – w oparciu o art. 48 a ust. 2g usta-
wy z dnia 12 marca 20004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876).

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje 
osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób 
bezdomnych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 kwietnia 2018 roku 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).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bez-
domnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 
trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości 
osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyj-
muje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pie-
niężne wobec Zamawiającego.



 Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczo-
nych przez schronisko w określonym okresie. .

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie 
skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w for-
mie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sokolnikach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres 
świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o 
dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decy-
zji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług:teren  województwa łódzkiego 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, sta-
nowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku jednak nie wcześniej niż od
dnia 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu- wymagane załączniki do oferty: 

a)    aktualny  wyciąg  z   Krajowego  Rejestru   Sądowego  lub  inny właściwy
        dokument stanowiący  o podstawie działalności podmiotu:
        - w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny (zgodny ze stanem
        faktycznym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
        - przypadku pozostałych podmiotów– inny dokument właściwy dla podmiotu,
        - w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku
          Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
        do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
        sumienia     i  wyznania , wymagany    będzie    dokument   informujący  o 
        powiadomieniu  właściwego    organu    administracji    państwowej   o    ich 
         utworzeniu przez władzę kościelną;
  b) inne jeśli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby
        do reprezentowania    podmiotu – dotyczy podmiotów, które  w dokumencie
        stanowiącym  o podstawie  działalności  nie posiadają  informacji o osobach
        upoważnionych do reprezentowania podmiotu , oświadczenia właściwego
        organu , zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające: na 
        - upoważnienie  na  składanie oferty  na realizację  określonego   zamówienia,
        - zgodę   na zawarcie   w imieniu   podmiotu składającego oferty na realizację
        określonego zamówienia,
c) odpis statutu lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu;

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 przedmiotowego zapytania 
ofertowego wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: 
Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawar-
te jest w treści oferty.                                                                       



7. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową ( jednostkową) za wykonanie zamówie-
nia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz wa-
runki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszego zapytania.

8. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryterium oceny ofert:

- cena jednostkowa (dobowego pobytu 1 osoby ) oferty brutto:  100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.

9. Miejsce i termin składania ofert:

       
       1) Dopuszcza się złożenie oferty:
       a) w formie pisemnej:
           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach
       
       b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gops@sokolniki.pl
       2) Oferty należy składać do: 24.12.2021r.,  do godz. 12:00.
       3) W przypadku wybrania państwa oferty zostaną Państwo poinformowani
          odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.
       4) Aplikacje , które wpłyną do GOPS w Sokolnikach po wyżej określonym
          terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Imię i nazwisko:  Ewa  Szandała
tel. 627846190
e-mail: gops@sokolniki.pl lub szandalae@sokolniki.pl 

11. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję:
1. Administrator danych osobowych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, ul. Parkowa 6/3, 98-420 Sokolniki, tel.:
62 78 46 190, e-mail: gops@sokolniki.pl.

2. Inspektor ochrony danych
Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: iod@sokolniki.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie, którego
wartość nie przekracza 130 tys.  zł  na usługę schronienia dla osób bezdomnych oraz usługę
schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych na podstawie:

mailto:gops@sokolniki.pl
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• obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. -
Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (art. 6
ust. 1 lit. c RODO)

• wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających
poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem (art. 6 ust.
1 lit. a RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych 
Podmioty i osoby upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udo-
stępnione  podmiotom realizującym czynności  niezbędne  do  zrealizowania  wskazanego  celu
przetwarzania, tzn. zewnętrzna firma informatyczna, operatorzy pocztowi.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu poinformowania uczestników
postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty.

7. Zakres przysługujących uprawnień 
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania
(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli
dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku
prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Informacja o przetwarzaniu  na podstawie zgody
Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przy-
sługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochro-
ny danych osobowych Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatko-
wych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich nie-
podanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                             Ewa Szandała
                                                                                                                          Kierownik Gminnego

                                                                                     Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

 

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

1.formularz ofertowy,

2.oświadczenie o spełnieniu warunków,

3.projekt umowy.

4.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

5. informacja o wyborze oferty


