
Zapytanie ofertowe - noclegownia 

PS.4220.6.2019                                                                       Lubanie, dnia 27 grudnia 2019 r. 

  

  

                                                Zapytanie ofertowe /noclegownia/ 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.1843) na podstawie art.4 pkt 8 

  

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym 

postępowaniu w trybie rozeznania rynku, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.1843), bez stosowania procedur z niej wynikających 

– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. 

I. Zamawiający 

Gmina Lubanie, 87-732 Lubanie 28a 

NIP Gminy: 8882883571 

(dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28a) 

tel.54-251-34-13, e-mail: gops_lubanie@op.pl 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja jednego miejsca noclegowego w noclegowni, 

a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Lubanie  schronienia w postaci miejsca noclegowego w noclegowni (w ramach w/w rezerwacji) 

umożliwiającego spędzenie osobie bezdomnej nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia 

i zdrowia. 

Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia: 

 

   1) zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym 

     pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni C, 

   2) umożliwienie spożycia posiłków i zapewnienie gorącego napoju, 

    3) umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, 

    4) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany. 

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonej przez oferenta placówce był 

zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla 



bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 

poz. 896 ) 

2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt.1 odbywa się na podstawie skierowania 

do  noclegowni, wydanego przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubaniu. 

3. Miejsce świadczenia usług: województwo kujawsko - pomorskie 

4. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, których :                                                                        

1) cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym 

2) wpisane są w rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe prowadzonego przez  wojewodę 

3) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji tego rodzaju usług. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz zaakceptuje projekt umowy stanowiący załącznik nr.3. 

5. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 a) oferta winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia 

 b) oferta powinna obejmować koszt za jeden nocleg , 1 miejsce rezerwowe w noclegowni 

6. Kryterium oceny ofert: 100 % cena tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższa cenę za 

miesiąc rezerwacji miejsca w noclegowni oraz za dzień usługi (noclegu danej osoby w noclegowni). 

III. Termin realizacji zamówienia 

Realizacja zamówienia od dnia      stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

IV. Miejsce i termin złożenia ofert 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr. 1 zapytania ofertowego  

w terminie do 03 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

87-732 Lubanie 28a,  lub na e- mail: gops_lubanie@op.pl 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane. 

V. Warunki płatności 

Przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury/ rachunku 

VI. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami 

Pani Mariola Danielewska – Kierownik GOPS w Lubaniu 

tel. 54-251-34-13 

mgr Mariola Danielewska 

 Kierownik GOPS Lubanie 

 Załączniki –4 



 

       PS.4220.6.2019                                                                                          Załącznik Nr.1 
                                                                                                                                                                  do zapytania ofertowego 

                                                                                                                                                                  z dnia 27.12.2019r. 

Formularz ofertowy / noclegownia/ 

                                           

 

…………………………………                                               ………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                            miejscowość, data 

 

 

                                                                                 Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej 

                                                                                 87-732 Lubanie 28a 

                                                                                  

 

1. Nazwa wykonawcy : ………………………………………………………………………. 

 

2. Adres wykonawcy : ……………………………………………………………………….. 

 

3. NIP : ………………………………………………………………………………………. 

 

4. Regon: ……………………………………………………………………………………... 

 

5. Nr. rachunku bankowego : ………………………………………………………………... 

 

6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za : 

1)  miesiąc rezerwacji jednego miejsca: 

 

Cenę netto ……… …..zł. słownie złotych : …………………………………………………… 

 

Podatek VAT ……………..zł. słownie złotych :………………………………………………. 

 

Cenę brutto …………..zł. słownie złotych :  …………………………………………………... 

 

2) Dobę faktycznego pobytu osoby bezdomnej : 

Cenę netto ……… …..zł. słownie złotych : …………………………………………………… 

 

Podatek VAT ……………..zł. słownie złotych :………………………………………………. 

 

Cenę brutto …………..zł. słownie złotych :  …………………………………………………... 

 

7. Oświadczam, że zapoznałam/em / się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń . 

 

8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia :……………………………………… 

 

9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym/cenowym.   

         

                                                                                    ………………………………………... 

                                                                                         / data , podpis i pieczątka oferenta / 



PS.4220.6.2019                                                                                                       Załącznik Nr.2 
                                                                                                                                                                  do zapytania ofertowego 

                                                                                                                                                                  z dnia 27.12.2019r. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

 

Siedziba, adres Wykonawcy…………………………………………………………………… 

 

Tel/fax ………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail ………………………………………………………………………………………… 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

zamówienie - zapewnienie usługi w zakresie noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet i 

mężczyzn ) z terenu Gminy Lubanie. 

Oświadczam, że 

Wykonawca spełnia następujące  warunki  : 

 posiada cele  statutowe obejmujące prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

osobom bezdomnym, 

  posiada wpis w rejestr placówek prowadzonych przez wojewodę zapewniających 

miejsca noclegowe 

 posiada doświadczenie w zakresie realizacji  tego  rodzaju usług będących 

przedmiotem zamówienia 

 dysponuje odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia 

 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej 

realizacji zamówienia 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                  ……………………………………. 

/ miejscowość, data     /                                                           /   podpis osoby uprawnionej do    

                                                                                                  reprezentowania wykonawcy  / 
 

 

 

 

 



PS.4220.6.2019                                                                                                       Załącznik Nr.3 
                                                                                                                                                                  do zapytania ofertowego 

                                                                                                                                                                  z dnia 27.12.2019r. 

 

 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu  ………........ r., pomiędzy : Gminą Lubanie;87-732 Lubanie 28a 

NIP 888 28 83 571(dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie),   

reprezentowanym przez :Kierownika  GOPS w Lubaniu – Panią Mariolę Danielewską 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

reprezentowanymprzez:  .............................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.,poz.1843) na podstawie art. 4 ust. 8 cytowanej 

ustawy. 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) rezerwacja jednego miejsca noclegowego w noclegowni, 

2) w przypadku pojawienia się takiej konieczności świadczenie usług czasowej 

pomocy osobie bezdomnej z terenu Gminy Lubanie w postaci miejsca 

noclegowego w noclegowni umożliwiającego spędzenie osobie bezdomnej 

nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

             W celu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) rezerwacji jednego miejsca noclegowego, 

2) w przypadku pojawienia się takiej konieczności do przyjmowania osób 

bezdomnych z terenu Gminy Lubanie oraz  zapewnienie schronienia  w 

postaci miejsca noclegowego w noclegowni (w ramach ww. rezerwacji) 

umożliwiającego spędzenie osobie bezdomnej nocy w warunkach 

gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają, że miejscem świadczenia usług będzie 

…………………………………………………………(dokładny adres noclegowni ). 

2. Każdorazowe umieszczenie osoby, w noclegowni  odbywać się będzie na podstawie 

skierowania  wydanego przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubaniu. Skierowanie będzie zawierać: imię i nazwisko świadczeniobiorcy oraz 

rodzaj i zakres usług. 

3. Wykonawca będzie miał obowiązek podjąć świadczenie usługi również w oparciu o 

dane przekazane przez Zamawiającego faksem, telefonicznie lub e-mail  w przypadku 

sytuacji pilnych. 

 



 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają koszt dobowego pobytu w noclegowni osoby bezdomnej w 

wysokości brutto…………………………………………………………..zł., słownie: 

(………………………………………………………………………………………). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych  za 

czas rzeczywistego przebywania w placówce. 

3. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura z załączonym imiennym wykazem 

osób objętych pomocą w postaci pobytu w noclegowni w danym miesiącu z 

wyszczególnieniem ilości dni udzielonego noclegu  oraz/  lub faktura za  należność za 

rezerwację miejsca. 

4. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedłożyć do 10 dnia 

następnego miesiąca, wyjątek stanowi miesiąc grudzień , gdzie rozliczenie wraz z 

fakturą należy przekazać do 27 grudnia 2020r. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania na rachunek bankowy Wykonawcy 

należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę na Zamawiającego w następujący 

sposób :    

 

Nabywca: 

Gmina Lubanie 

87-732 Lubanie 28a 

NIP Gminy: 888 28 83 571 

Odbiorca: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

87 – 732 Lubanie 28a 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że standard usług świadczonych w prowadzonej placówce jest 

zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, 

schronisk dla  bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 

ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896) . 

 

 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich 

wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………..2020 r. 

do dnia ………………….. 2020r. 

2. Umowę można rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za 

porozumieniem stron. 

 

 

§ 7 

W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy,   



a w szczególności nienależnie wykonuje objętą niniejszą umową  usługę, Zamawiający 

może rozwiązać  umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

3. Wszelkie spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

………………………...                                                                    …………………………… 

/Zamawiający/                                                                                       /Wykonawca / 
 

 


