
OSRODEK PUMULY >POLECZNE.
Krzyzanowice

Siedziba 47-451Twori<ow
ul. Zamkowa 50
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Tworkow, dnia 26.11.2019r.

Zaproszenie do skiadania
ofert cenowych

Oérodek Pomocy Spolecznej Krzyianowice z slw Tworkowie, 47-451 Tworkow, ul. Zamkowa 50
te|.Ifax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.p| w ramach prowadzonej procedury przetargowej
objetej regulaminem wewnetrznym d|a_zamowier’i nie przekraczajacych 30 tys. euro, zaprasza do
skiadania oferty cenowej na zadanie: ,,Swiadczenie usiug w formie zapewnienia schronienia dla
oséb bezdomnych z terenu Gminy Krzyianowice 2020” w zakresie zgodnym z opisem stanowiacym
zaiacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do skiadania ofert cenowych.

9°.“

1. Wymagany termin realizacji zamowienia — od 01.01 .2020r. do 31.12.2020r.
2.
3. Termin piatnoéci -14 dni po wpiywie faktury VAT. Faktury wystawiane beda za dany miesiac do

Gwarancja — nie dotyczy

siodmego dnia miesiaca nastepujqcego po miesiacu ktorego dotyczy faktura.
\/Vykonawca winien posiadaé: doéwiadczenie w realizacji podobnych usiug w ciagu ostatnich 3 lat

oraz cele statutowe wykonawcy winny obejmowaé prowadzenie dziaialnoéé w zakresie pomocy
osobom bezdomnym. Wykonawca powinien byé wpisany do rejestru placowek udzielajacych
tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewode
Przed okreéleniem wartoéci swojej oferty, \/\Iykonawca winien zapoznaé sie dokiadnie
z przedmiotem zamowienia, w celu dokiadnego okreélenia ceny oferty. Podajac cene oferty nalezy
podaé kwote brutto za miejsce.
Do oferty winny byé zaiaczone nastepujace dokumenty:

1) wypei?iony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zalacznik nr 2,
2) oéwiadczenie o speinieniu warunkow udziaiu w postepowaniu okreélonych w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)
2 wykorzystaniem wzoru — zalacznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,

3) Oéwiadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)
2 wykorzystaniem wzoru — zalacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;

4) Parafowany opis przedmiotu zamowienia tj. specy?kacja - zalqcznik nr 1

5) Wyciag z Krajowego Rejestru Sqdowego lub inny wiaéciwy dokument stanowiacy
o podstawie dziaialnoéci podmiotu.

6) W przypadku fundacji i stowarzysze? - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis
z Krajowego Rejestru Sadowego;

7) W przypadku pozostaiych podmiotow -inny dokument wiaéciwy dla podmiotu;
8) Dla podmiotow dziaiajacych na podstawie przepisow o stosunku Pa?stwa do Koécioia

Katolickiego oraz do innych koécioiow i zwiazkow wyznaniowych, obowiazkowym
dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu ksiedza na proboszcza parafii,
peinomocnictwo lub upowaznienie zarzqdu giownego wydane dla osob go reprezentujacych
z oddziaiow terenowych nieposiadajacych osobowoéci prawnej;

Kryteria wyboru ofert: Cena — 100%
,Oferty nalezy ziozyé w zamknietej kopercie, oznaczonej napisem ,,Swiadczenie uslug w formie

zapewnienia schronienia dla osob bezdomnych z terenu Gminy Krzyianowice 2020". Oferty
nalezy skiadaé u Zamawiajqcego, w pokoju nr 1 do dnia 10.12.2019r. do godz. 11.00. Oferty
ziozone po terminie nie beda rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastapi dnia 10.12.2019r. o godz. 11:10 w biurze Kierownika OPS Krzyianowice
z slw Tworkowie. Oferty ziozone po terminie bad: oferty ziozone w terminie ale niekompletne
zostana odrzucone.

10. W sprawie zamowienia prosze kontaktowaé sie 2 P. J. Masny-Tannfeld lub P. A. Ochma?skim,
tel. 32 419-63-00 w godz. od 90° do 130°.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszego postepowania lub prawo do
jego odwoiania.

Zatwierdzam



Zalgcznik nr1

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Swiadczenie uslug w formie zagewnienia schronienia dla oséb bezdomnzch z terenu Gminy
Krzzz'anowice 2020

1. Przedmiotem zaméwienia jest zapewnienie schronienia w formie:
a) schroniska
b) schroniska z usiugami opieku?czymi,
c) noclegowni
d) ogrzewalni

dla oséb bezdomnych z terenu Gminy Krzyzanowice

2. Przedmiotem zaméwienia jest pozostawanie w gotowoéci do przyjecia oséb w:
a) schroniska
b) schronisku z usmgami opiekuhczymi,
c) noclegowni,)
d) ogrzewalni,“

dla oséb bezdomnych z terenu Gminy Krzyzanowice.

3. Podmiot sk1adajacy oferte zobowiazany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu
podstawowych uslug, poszerzonych o mozliwoéé skorzystania z jednego goracego posi1ku
w noclegowni i ogrzewalni Iub camdziennego wyzywienia w schronisku oraz schronisku z uslugami
opieku?czymi, kwali?kacji oséb éwiadczacych us1ugi oraz standardu obiektu o jakim mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo1ecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie
standardéw noclegowni, schronisk dla oséb bezdomnych, schronisk dla oséb bezdomnych z us1ugami
opiekuhczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896 z pé2n.zm.);

4. Ze wzgledu na szczegélny charakter przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé
zmiany iloéci oséb, ktéra uzalezniona bedzie od rzeczywistej Iiczby oséb, ktére wymagajq pomocy w
formie schronienia, co nie bedzie stanowi1o podstawy do odstapienia przez Wykonawca; od zawartej
umowy.

Obecnie brak oséb wymagajqcych pomocy w formie schronienia.

5. \/Vykonawca zobowiazuje sie do utrzymania w gotowoéci dla potrzeb Oérodka Pomocy Spo1ecznej
Krzyzanowicez

a) 1 miejsca w schronisku
b) 1 miejsca w schronisku z usmgami opieku?czymi,
c) 1 miejsca w noclegowni,
d) 1 miejsca w ogrzewalni.

6. Kazdorazowe umieszczenie osoby bedzie odbywac’: sie na podstawie skierowania Iub indywidualnej
decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Kierownika Oérodka Pomocy
Spotecznej Krzyzanowice.



7. Miejsce realizacji usiugi:

Miejscem realizacji usiugi jest miejsce udzielenia schronienia.

8. \/Vymagania:

3)

b)

C)

d)

V\/ykonawca powinien posiadaé doéwiadczenie w realizacji podobnych usiug w ciagu ostatnich
3 lat oraz cele statutowe wykonawcy winny obejmowaé prowadzenie dziaialnoéé w zakresie
pomocy osobom bezdomnym. Wykonawca powinien byé wpisany do rejestru placéwek
udzielajqcych tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewode
\/Vykonawca musi speiniaé warunki lokalowe, ktére speiniaja standardy sanitarno —

epidemiologiczne i przeciwpozarowe oraz standardy okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardéw
noclegowni, schronisk dla oséb bezdomnych, schronisk dla oséb bezdomnych z usiugami
opiekuriczymi i ogrzewalni (Dz.Ui z 2018r., poz. 896 z p62n.zm.);
Odlegioéé miejsca realizacji usiugi od Gminy Krzyzanowice nie moze byc’: wieksza niz 100 km
(zamawiajacy sam okreéli odlegioéé);
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli pod wzgledem zgodnoéci usiugi z oferta.
Utrudnienie, uniemozliwienie kontroli bad: negatywny wynik kontroli bedzie podstawa do
wypowiedzenia umowy.

9. Koszt usiugi

Cena powinna obejmowaé i byc’: przedstawiona z rozbiciem na:

3)
b)
C)

d)
6)

dzienny koszt utrzymania w schronisku
dzienny koszt utrzymania w schronisku z usiugami opiekuriczymi,
dzienny koszt utrzymania w noclegowni
dzienny koszt utrzymania w ogrzewalni,
inne opiaty jeéli wystapiq.

Kwota odpiatnoéci za pobyt w placéwce naliczana bedzie za faktycznie zrealizowany czasookres pobytu
w placéwce. Koszt obliczany bedzie jako iloczyn iloéci dni pobytu oraz stawki dziennej.

Cena (wartoéé brutto) powinna zostaé okreélona w polskich ziotych i byc’: wyliczona zgodnie z ustawa
z dnia 11.03.2004 r. 0 podatku od towaréw i usiug (t.j. Dz. U. z 2017 2 pézn. zm.).



Zalgcznik nr 2
O F E R T A

Do Oérodek Pomocy Spolecznej
Krzyianowice z siedzibq w
Tworkowie
ul. Zamkowa 50
47-451 Tworkéw

Nawiqzuj 210 do zaproszenia do skiadania ofert cenowych na
,,Swiadczenie uslug wformie zapewnienia schronienia dla oso'b bezdomnych z terenu Gminy

Krzyianowice 2020”

sk1adam(y) ofertg na wykonanie zaméwienia.

1. Termin realizacji zaméwienia - ............................................................. ..

2. Cena ofetty wynosi:
a) Zapewnienie miejsca w schronisku w wysokoéci brutto za

jeden dzie? pobytu, (s}ownie ........................................................
..);

b) Zapewnienie miejsca w schronisku z usmgami opieku?czymi w wysokoéci

brutto za jeden dzie? pobytu,

(siownie ........................................................ . .);

c) Zapewnienie miejsca w noclegowni w wysokos'ci brutto

za jeden dzie? pobytu, (slownie ........................................................
..);

d) Zapewnienie miejsca w ogrzewalni w wysokoéci brutto

za jeden dzie? pobytu, (slownie ........................................................
..)

3. Do kontaktéw wyznaczamy .................................................................... ..

4. Akceptujemy warunki piatnoéci, wynoszqce ............. .. dni.

data i podpis oferenta



Zaigcznik nr 3

pieczgé wykonawcy

,,Swiadczenie usiug w formie zapewnienia schronienia dla oséb bezdomnych z terenu
Gminy Krzyianowice 2020”

Nazwa i adres W konawc

Skiadajac oferte na:

1) posiadam uprawmenia do wykonywania okreélonej dziaialnoéci,

2) posiadam wiedze i doéwiadczenie (min. 3 Iata) w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego

niezbedne do wykonania zaméwienia,
3) dysponuje odpowiednim potencjaiem Iokalowym oraz technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia,
4) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zaméwienia i posiadam dostep do

niezbednej wielkoéci érodkéw, jakie wymaga Zamawiajacy dla zapewnienia biezacej realizacji

speiniam warunki udziaiu w postepowaniu i oéwiadczam, ze :

Oéwiadczenie o speinianiu warunkéw w ubieganiu sie o udzielenie zaméwienia publicznego na

' I1. 22 ust. 1 pkt 1
- 4 ustawy P.z.p., jez'eIi oferta jest skladana wspélnie przez kilka



Zalgcznik nr 4

O§W|ADCZEN|E O N|E PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAJLU W POSTEPOWANIU

Nazwa oferenta ........................................................................................................................ ..

Adres oferenta ......................................................................................................................... ..

Numer tel/fax ........................................................................................................................... ..

Oéwiadczam, ie nie ma zastosowania w stosunku do Mnie iadna z niiej wymienionych okolicznoéci,

powodujqca wykluczenie z postepowania:

1) Nie jestem Wykonawcq, ktéry w ciqgu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzqdzii

szkode: nie wykonujqc zaméwienia Iub wykonujqc je nienaleiycie, a szkoda ta nie zosta’ra

dobrowolnie naprawiona.

2) Nie jestem wykonawca w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje Iub ktérego upad’tos'.c'

ogtoszono.

3) Nie jestem Wykonawca, ktéry wykonywai czynnoéci zwiazane z przygotowaniem zaméwienia

Iub postugiwai sie w celu sporzqdzenia oferty osobami uczestniczqcymi

w dokonywaniu tych czynnoéci.

4) Nie jestem Wykonawca, ktéry nie spe’mia wymagari okreélonych w niniejszym postepowaniu

oraz nie zioiyi os’.wiadczer'1 Iub dokumentéw potwierdzajqcych ich spefnienie, a dotyczqcych:

. posiadania uprawnie? do wykonywania okreélonej dziafalnoéci Iub czynnoéci zgodnie

z wymaganiami ustawowymi;

. posiadania niezbednej wiedzy i doéwiadczenia, potencjaiu technicznego, a takie pracownikéw

zdolnych do wykonania zaméwienia.

5) Nie jestem Wykonawca, ktéry z1o2y’r nieprawdziwe informacje majace wpiyw na wynik

prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podphano .............................................................m

(uprawniony przedstawiciel)



Osrodek Pomocy Spofecznej
Krzyianowice z siedziba w

Tworkowie
ul. Zamkowa 50

47-451 Tworkow

Klauzula lnformacyjna do przetargéw

Przetwarzanie danych osobowych w prowadzonym postepowaniu przetargowym.

Zgodnie 2 art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i

w sprawie swobodnego przepjywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, ie:

A

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osrodek Pomocy Spotecznej
Krzyianowice z siedzibq w Tworkowie ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworkéw

2. lnspektorem ochrony danych osobowych w Osrodku Pomocy Spotecznej Krzyianowice
z siedzibaj w Tworkowie, ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworkow jest Pan Wactaw Knura,
kontakt: adres e-mail iod@krzyzanowice.p|

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

w celu realizacji uméw, w zwiqzku 2 postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego w ramach prowadzonej procedury objetej regulaminem wewnetrznym dla
zamowieri nie przekraczajacych 30 tys. euro, na zadanie: ,,§wiadczenie usiug w formie
zapewnienia schronienia dla oséb bezdomnych z terenu Gminy Krzyianowice 2020"

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytqcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq przez okres 6 lat / Iub w oparciu o
uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo do iqdania od administratora dostepu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuniecia Iub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie odmowa podania danych moie

skutkowaé odmowa zawarcia umowy.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jez'eli w odniesieniu do danego
administratora Iub podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.
" Wyjasnienie: skorzystanie z prawo do sprostowania nie moz'e skutkowac' zmianq wyniku
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmianq postanowie? umowy w
zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moz'e naruszaé integra/nos’ci protokofu oraz
jego zafqcznikéw.
m Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze érodkdw ochrony prawnej Iub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej Iub prawnej, Iub z uwagi na waz'ne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej Iub parjstwa czfonkowskiego.


