
Nowy Wiśnicz, 03 listopada 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Wiśniczu
Rynek 16
32 – 720 Nowy Wiśnicz
tel. 14 61 283 07
e mail: biuro@mops-wisnicz.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS-271-7/2022

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), o którym mowa
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a) udzieleniu  schronienia  osobom  bezdomnym,  które  posiadają  ostatnie  miejsce
zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, poprzez zapewnienie
tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

b) utrzymaniu dwóch miejsc w gotowości  do przyjęcia osób bezdomnych w sytuacjach
nagłych.

2. Ofertę mogą złożyć podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających
tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.

3. Placówka, w której świadczona będzie usługa, o której mowa w pkt 1 powinna spełniać
standardy obiektów dla  osób bezdomnych zgodnie 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 r., poz. 896).

4. Każdorazowe  umieszczenie  osoby,  o  której  mowa  w  pkt  1.  lit.  a  odbywać  się  będzie
na podstawie  indywidualnej  decyzji  administracyjnej  przyznającej  pomoc  społeczną
w formie udzielania  schronienia,  wydanej  przez  Burmistrza Nowego Wiśnicza lub osobę
przez niego upoważnioną.
W  szczególne  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  podjęcie  świadczenia  usług
w oparciu o  dane przekazane faksem,  telefonicznie  lub e-mailem.  Takie  zlecenie  usług
zostanie  potwierdzone  kopią  decyzji  administracyjnej  lub  skierowania  dostarczoną
podmiotowi świadczącemu usługi po rozpoczęciu przezeń faktycznego świadczenia usługi.

II. Kod CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

III. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

IV. Kryteria wyboru: najkorzystniejsza cena.



V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

VI. Oferta powinna zawierać:
− dane teleadresowe oferenta;
− data sporządzenia i data ważności oferty;
− wartość  przedmiotu  zamówienia  brutto  (miesięczny  koszt  pobytu  za  jedną  osobę

bezdomną);
− oświadczenie potwierdzające spełnianie  okoliczności,  o których  mowa w pkt.  I.2.  i  I.3.

zapytania.

VII. Ofertę należy przesłać:
Pocztą/osobiście na adres:
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Wiśniczu,  Rynek  16,  32-720  Nowy
Wiśnicz
Elektronicznie na adres: biuro@mops-wisnicz.pl
do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu).

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Przemysław Krzyżak – tel.: 14 61 283 07

IX. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

X. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23
kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ani nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych  (Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  1710  z  późn.  zm.).  Ma ono na  celu
rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym
zamówieniem.

XI. Odrzuceniu podlega oferta nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym.

XII.  Zamówienie  zostanie  udzielone  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada
wymaganiom  przedstawionym  w  zapytaniu  ofertowym  i  będzie  najkorzystniejsza
w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt IV.

XIII. Informacje o wyniku postępowania będą udzielane na wniosek podmiotów, które
złożyły swoją ofertę.

XIV. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
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