
Krzykosy, dnia 01.03.2019r. 
 
  

Zaproszenie do składania ofert 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym  

dla osób z terenu Gminy Krzykosy 
na zlecenie Gminy Krzykosy 

 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy,  

NIP 786 16 80 454, 

Odbiorca zadania: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 

ul. Główna 37, 63 – 024 Krzykosy, NIP 786 15 75 993 

Tel.: 61 285 15 35; faks: 61 285 15 35 wew. 106, adres e-mail: 

akwasniewska.opskrzykosy@onet.pl 

reprezentowany przez: Kierownika w Krzykosach 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
Działając na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo 
zamówień publicznych” (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zaprasza do 
złożenia oferty (załącznik nr 1)  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym dla ok. 5 osób 
z terenu Gminy Krzykosy, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 

niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej 
opieki. 
 
2.Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w przedmiocie zamówienia odbywa 

się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do 

korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, wydanej przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krzykosach. Decyzja o skierowaniu zostaje wydana po dokonaniu 

uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krzykosach, pracownikiem socjalnym podmiotu prowadzącego mieszkanie chronione, a 

osobą ubiegająca się o wsparcie w formie mieszkania chronionego. Uzgodnienia mają 

formę pisemną i dotyczą: 

-celu i okresu pobytu w mieszkaniu chronionym, 

-rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, 

-odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, 

-sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chroniony, 
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-zasad i sposobu realizacji programu usamodzielnienia lub programu wspierania osoby 

korzystającej ze wsparcia, 

 
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia standardu usług oraz 
standardu pomieszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 822). 
 
4. Faktyczna liczba osób kierowanych do mieszkania chronionego będzie uzależniona od 
rzeczywistej liczby osób, które będą wymagały pomocy w tej formie wsparcia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu 
zamówienia. 
 
4. 1.Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 
dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować 
będzie do 23 grudnia 2019r.  
4.2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w 
terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krzykosach. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez 
Wykonawcę faktury/rachunku z imiennym wykazem osób przebywających w mieszkaniu 
chronionym w danym miesiącu i ilości dni pobytu; 
4.3. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej 
zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności 
ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. 
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
  
    od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 
 
V. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY 
 
W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty uprawnione zgodnie z art. 53 ust. 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do prowadzenia mieszkań 
chronionych: 
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli przedmiotem działalności statutowej jest pomoc 
społeczna, w tym prowadzenie mieszkań chronionych.  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
VI. WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZADANIA 
 

1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce prowadzenia mieszkania chronionego. 
2. Stawkę miesięczną netto i brutto za świadczone usługi w formie mieszkania 

chronionego dla jednej osoby należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik 
nr 1). 



3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy 

(załącznik nr 3). 
 
VII. Kryteria oceny oferty:  
1. Jedynym kryterium oceny złożonych ofert przy spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  określonych w pkt V niniejszego zapytania ofertowego jest cena 
całkowita brutto za 1 miesiąc świadczonej usługi dla jednej osoby. 

2. W przypadku kilku ofert o tej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących złożonych ofert. 
4. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie 

przysługują odwołania. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania 

przyczyny. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 
wybranego oferenta. Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert. 

 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY : 
  
Oferta powinna być sporządzona na  formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego.  
 
IX. WYMAGANE DOKUMENTY: 
- w przypadku jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dokument o powołaniu  
jednostki,  

-w przypadku organizacji pożytku publicznego - aktualny odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego (wydruk z www.ms.gov.pl), innego rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy na dzień składania oferty 
i umocowania osób go reprezentujących(odpis/wypis musi być zgodny z aktualnym 
stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany). 

- odpis Statutu 
 
X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 
 
Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach wyłącznie na 
formularzu ofertowym w następujący sposób : 
a) osobiście, lub 
b) drogą elektroniczną na adres e‐ mail: akwasniewska.opskrzykosy@onet.pl, lub 
b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, ul. Główna 37, 
63-024 Krzykosy  
terminie do 06.03.2019 r. do godz. 10.00-decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krzykosach 
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
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XI. OSOBA DO KONTAKTU W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE 
  
–  Anna Kwaśniewska tel. 61-28 515 35 
 
XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków. 
3. Projekt umowy. 

                                                                                                                 
 
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach 
                                                                                                                                                                                        

Anna Kwaśniewska   
                                                                                                                                                                  
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 


