Suwałki, 09.12.2020 r.

ZAPROSZENIE
do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług
schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r., tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia
nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
III. Przedmiotem zamówienia jest usługa:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz
mężczyzn) oraz osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) wymagających usług opiekuńczych
z terenu Gminy Suwałki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego
całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych
warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej
mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub
wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia
w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku
dla osób bezdomnych lub dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych, kwalifikacje
osób zatrudnionych świadczących w nim usługi są zgodne z art. 48a ust. 2g i ust. 2h ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz 1876) oraz standard obiektu, w którym
mieści się schronisko są zgodne z Rozporządzeniem 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 2018
poz. 896).
3. Zamawiający przewiduje, że szacunkowa liczba osób bezdomnych skierowanych w ciągu roku
wynosić będzie dwie osoby bezdomne nie wymagające usług opiekuńczych oraz jedna osoba
bezdomna wymagająca usług opiekuńczych.
4. Zamawiający zastrzega zmianę ilości osób bezdomnych potrzebujących schronienia oraz osób
bezdomnych wymagających usług opiekuńczych, zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od
faktycznych potrzeb, o czym Wykonawca każdorazowo będzie informowany. Wykonawca
przyjmuje dodatkowe osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jeżeli dysponuje
wolnymi miejscami.
5. Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie
indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc formie udzielenia tymczasowego
schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu
o dane przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone
wydaną decyzją administracyjną bez zbędnej zwłoki.
7. Miejsce świadczenia usług dla osób bezdomnych nie wymagających usług opiekuńczych:
powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński.
8. Miejsce świadczenia usług dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych: teren
- Polska.
1

V. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji umowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej
z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
tj. prowadzą działalność w zakresie pomocy osobom bezdomnym zgodnie z celami statutowymi,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym
i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez
odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
2. Spełniają wymagania dotyczące lokalu schroniska na poziomie określonym Rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych
standardów schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896).
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, zatrudniają
niezbędną do realizacji usług kadrę specjalistów o kwalifikacjach wymaganych przepisami prawa
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).
4. Pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie
zamówienia.
5. Akceptują warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu do składania ofert cenowych.
6. Niespełnienie warunków zawartych w zaproszeniu do składania ofert cenowych spowoduje
odrzucenie oferty.
7. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców
pisemnych oświadczeń i dokumentów zawartych w cz. VII w zaproszeniu do składania ofert
cenowych.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie
działalności podmiotu.
2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
4. Odpis statutu.
5. Wpis do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez
odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
6. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 1.
7. Formularz ofertowy załącznik nr 2.
8. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 3.
9. Dokumenty składane należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
„zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania dokumentów
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub elektronicznie.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim.
3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45
Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na poniższy adres:
sekretariat@gops.suwalki.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach w dni robocze w 8.00 - 14.00 – Teresa Suchocka, tel. 87 565 93 63, pokój nr 40.
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IX. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza (załącznik
nr 2 ).
2. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. VII
w niniejszym zaproszeniu do składania ofert cenowych, które stanowią integralną część oferty.
3. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym, że oświadczenia muszą być złożone
w oryginale.
4. W przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu
wykonawcy nie wynika z dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego kopię
poświadczoną notarialnie.
5. Oferta oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( art.l1
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020 r.

poz. 1913).
6. Oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania,
ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
7. Wszystkie strony oferty cenowej powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania
w imieniu Wykonawcy i powinny być kolejno ponumerowane. Niespełnienie tego wymagania nie
będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tego wymagania, będą obciążały Wykonawcę.
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie przez skreślenie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej.
9. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj.:
I część: na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn)
z terenu Gminy Suwałki;
II część: na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn)
wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki.
10. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na część I lub część II, zaproponować tylko jedną cenę na
część I lub część II w zależności od wyboru części (cena na część I i część II nie może być
sumowana).
11. Cena powinna być podana cyfrą i słownie w złotych polskich oraz obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Ofertę cenową wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić:
- w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45.
Oferta cenowa na ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki
Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2020 r. do godz. 10.15.
lub
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45.
Oferta cenowa na ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług
opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki
Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2020 r. do godz. 10.15.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć:
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 10.00, pokój nr 40.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
w Suwałkach ul. Świerkowa 45, pokój nr 38.
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez
otwierania.
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XI. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie dokumentów
i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod
względem formalnoprawnym, ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:
a) którego oferta cenowa będzie przedstawiała najniższą cenę (100 punktów).
XII. Odrzucenie ofert:
1 Jej treść nie odpowiada treści oferty cenowej zamówienia.
2. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny.
4. Brak zgody na przetworzenie danych osobowych.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty/ unieważnienia postępowania:
1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnienia postępowania zostanie
zamieszczona na stronie zamawiającego:
- http : // www.gops.suwalki.pl/
2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez
podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.
XIV. Istotne postanowienia umowy:
1. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez Wykonawcę warunków umowy, stanowiącej
Załącznik Nr 3.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za niezrealizowane zamówienie
w całości.
3. W przypadku zmiany osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zmiany oznaczenia podmiotu itp. należy fakt ten zgłosić do Zamawiającego przed terminem
wyznaczonym na zawarcie umowy i przekazać Zamawiającemu stosowne dokumenty
potwierdzające te zmiany, w celu prawidłowego przygotowania przedmiotowej umowy.
XV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, e-mail: gops_suwalki@pro.onet.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@gmina.suwalki.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro i wykonania umowy na świadczenie usług
schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) oraz osób bezdomnych (kobiet
oraz mężczyzn) wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej
umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednią kategorią archiwalną.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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7. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
9. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia oraz
zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie

oferty.

W załączeniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr l;
2. Oferta - załącznik Nr 2;
3. Projekt umowy - załącznik Nr 3.
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Załącznik nr 1
………………………………….
Pieczęć nagłówkowa z firmą,
Wykonawcy, adresem i NIP-em

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
(kobiet oraz mężczyzn) lub osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy
Suwałki, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Suwałki, postępowanie nie podlega
przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach
określonych przez Zamawiającego.
Oświadczam, że
1. Spełniam warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanej z przedmiotem
zapytania ofertowego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jesteśmy
podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności w zakresie pomocy
osobom bezdomnym.
3. Posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia.
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania
usługi oraz osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
6. Akceptuję warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu do składania cenowych na świadczenie usług
schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług
opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie
informacje konieczne do złożenia oferty.
7. Zapoznałem się z warunkami postępowania, projektem umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
8. Zobowiązuję się do podpisania umowy w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

………………,dn………………

…. ....………………………………………………………..
( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy)
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Załącznik nr 2

Pieczęć nagłówkowa z firmą,
Wykonawcy, adresem i NIP-em
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
FORMULARZ OFERTY
1. Proponuję wykonanie zamówienia na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
(kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Suwałki * (miejsce świadczenia usług dla osób
bezdomnych nie wymagających usług opiekuńczych: powiat suwalski, powiat augustowski,
powiat sejneński).
2. Oferuję wykonanie usługi schronienia dla osób bezdomnych za cenę netto ……………….. zł
za dzień świadczonej usługi* lub miesiąc*.
Obowiązujący podatek VAT …...% ………….…… zł
Cena

brutto

…………….zł

(słownie:

………………………………………………...…

………………………….…zł)
3. Proponuję wykonanie zamówienia na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
(kobiet oraz mężczyzn) wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki * (miejsce
świadczenia usług dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych: teren – Polska).
4. Oferuję wykonanie usługi schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych
za cenę netto ……………….. zł za dzień świadczonej usługi* lub miesiąc*.
Obowiązujący podatek VAT …...% ………….…… zł
Cena

brutto

…………….

zł

(słownie:….………………………………………………...…

……………….…zł)
Jednocześnie oświadczam że:
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
3. Firma jest/nie jest* płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
.………………………………..
4. W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w zaproszeniu do składania ofert cenowych na świadczenie usług
schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających
usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego._

…........................................…...
miejscowość i data

…………............................................................
(podpis osoby/osób wskazanych w dokumentach uprawnionych/ej do
występowania w obrocie prawnym do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
PROJEKT
UMOWA
zawarta w dniu ............................2021 r. w Suwałkach pomiędzy:

Wójtem Gminy Suwałki reprezentowanym przez Beatę Skrocką – Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,
NIP 844-191-15-80 oraz REGON 790738343, działającej na podstawie pełnomocnictwa
Wójta Gminy Suwałki z dnia 29 października 2008 r. przy kontrasygnacie Głównego
Księgowego - Janiny Doroty Biereżnoj, zwanym dalej Zamawiającym,
a
……..………………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………….………, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………………………………..…..…………..,
NIP ……………………………………………, REGON ………………………………………...,
reprezentowanym przez Kierownika …..………………………………………..…..………… ………
działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
w której wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro, stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.), o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego
całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych
warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu
pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności
i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie
tych osób.
2. Strony ustalają, iż 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 są zgodne z Rozporządzeniem 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 2018 poz. 896) oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Wykonawca zapewnia miejsce dla osób bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1. dla osób
skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. osób z terenu Gminy Suwałki.
4. Zamawiający przewiduje, że szacunkowa liczba skierowanych do schroniska w ciągu roku osób
bezdomnych wynosić będzie: jedną osobę bezdomną oraz jedną osobę bezdomną wymagającą usług
opiekuńczych.
5. Strony ustalają, iż podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością szacunkową
w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia
lub zwiększenia ilości osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Podane ilości są
wielkościami szacunkowymi i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie co oznacza, że
nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do
zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych usług lub podstawą odmowy wykonania
zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktyczne
usługi świadczone osobom przebywającym w schronisku.
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości osób w zależności od potrzeb.
Wykonawca przyjmuje dodatkowe osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jeżeli
dysponuje wolnymi miejscami.
§2
1. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie
na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia,
wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
2. Strony ustalają, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie
usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie
potwierdzone decyzją administracyjnej bez zbędnej zwłoki.
3. Strony zgodnie ustalają, iż koszt dzienny*/ miesięczny* pobytu 1 osoby bezdomnej nie
wymagającej usług opiekuńczych wraz z wyżywieniem wynosi …................. zł brutto, słownie:
(………................ ................................................................................…………………….).
4. Strony zgodnie ustalają, iż koszt dzienny*/ miesięczny* pobytu 1 osoby bezdomnej wymagającej
usług opiekuńczych wraz z wyżywieniem wynosi …............. zł brutto, słownie: (………................
.................................................................................…………………….).
5. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie na czas
rzeczywistego przebywania w schronisku.
6. Odpłatność o której mowa ust. 3, będzie realizowana na podstawie wystawionych przez Wykonawcę
rachunku/faktury/noty w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc bieżący
z uwzględnieniem danych osobowych i dni pobytu osoby w placówce.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia rachunku/faktury/noty w terminie do dnia
8 (ósmego) każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wystawienie rachunku/faktury/noty
w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Suwałki
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
NIP: 844-214-60-35
Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
8. Rozliczenie kosztów schronienia za m-c grudzień do dnia 21 grudnia danego roku.
9. Zleceniodawca zobowiązuje się do opłacenia kosztów schronienia w ciągu 14 dni od daty
otrzymania rachunku/faktury/noty przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
10. Wykonawca przyjmuje do schroniska osoby bezdomne, zgodnie z celami statutowymi, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym
i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez
odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
11. Wykonawca nie przyjmuje osób bezdomnych do schroniska stanowiących zagrożenie dla siebie lub
innych podopiecznych placówki.
12. Osoby przyjęte do schroniska, zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem placówki
i bezwzględne jego przestrzeganie. Złamanie regulaminu skutkować będzie usunięciem
z placówki na czas określony lub na stałe.
§3
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru na realizacją niniejszej
umowy przez upoważnionego do tego pracownika OPS, a w szczególności do:
a) kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych,
b) kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych,
c) merytorycznej kontroli z prowadzonej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących
realizowanego zadania w formie i terminie określonym żądaniem osoby kontrolującej.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z minimalnym zakresem usług, określonym
w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy.
2. Współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach w zakresie realizacji indywidualnych
programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych.
3. Pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny
w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
4. Informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących bezdomnego, a mających
wpływ na wydaną decyzję np. sytuacja zawodowa lub finansowa bezdomnego.
§5
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
§6
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
3. Odstąpienie oraz wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§8
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron
2. Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy
Suwałki oraz oferta złożona przez Wykonawcę stanowi integralną część umowy.
Zamawiający:

Wykonawca:

*niepotrzebne skreślić

10

