ZARZĄDZENIE NR 259/VIII/19
BURMISTRZA NAMYSŁOWA
z dnia 27.12.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z
terenu Gminy Namysłów w 2020 roku .
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.poz. 506 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa
zarządza co następuje:
§1
1. Postanawia się przeprowadzić postępowanie poprzez wysłanie zapytania ofertowego
mającego na celu realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia osobom
bezdomnym z terenu Gminy Namysłów
2. Szczegółowe warunki stawiane oferentom zostały określone w zapytaniu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Do postępowania, o którym mowa w ust 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019 poz. 843 z późn. zm), w związku z
treścią art. 4 pkt. 8 ww. ustawy
§2
Ocenę złożonych ofert oraz dokonanie ostatecznego wyboru oferty powierza się powołanej
Komisji w składzie:
1. Jadwiga Kulczycka
2. Aneta Pawłowska
3. Teresa Pankowska
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w
Namysłowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§5
Traci moc Zarządzenie nr 36 ⁄ VIII ⁄ 18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31.12.2018 r.
.
Burmistrz
/-/

dr Bartłomiej Stawiarski

Załącznik nr 1 do zarządzenia 259/VIII/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.poz.506 z późn. zm ) oraz na podstawie art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
postanawia przeprowadzić postępowanie mające na celu wyłonienie realizatora zadania z
zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z
terenu Gminy Namysłów w 2020 roku w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej,

1. W zakres zadania wchodzi:
Zadanie nr 1.
Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.
Przedmiotem zamówienia 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.
Zadanie nr 2.
Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi dla
bezdomnych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami
opiekuńczymi, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób
bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 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
Zadanie nr 3.
Zapewnienie schronienia w noclegowni osobom bezdomnym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca
noclegowego w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących

ochronę życia i zdrowia.
Zadanie nr 4.
Zapewnienie schronienia w ogrzewalni osobom bezdomnym.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego
interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu - ogrzewalni, wyposażonym
co najmniej w miejsca siedzące.
1. Każdorazowe umieszczenie osób, o których mowa w zadaniach 1-4, odbywa się na
podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji o przyznaniu
tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo decyzji o przyznaniu
tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
wydanej przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Namysłowie.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę
pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz
zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w załączniku nr 1, załączniku nr
2, załączniku nr 3 załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni,
schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i
ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
3. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w każdej z
wymienionych w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie.
4. 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
dnia 20 grudnia.
5. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron
umowy, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w roku 2020, a także tryb kontroli wykonania
zleconej usługi.
6. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających
tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
7. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez
oferentów placówkach 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 osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).

8. Zamawiający wymaga złożenia ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych
form schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w
schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
oraz miejsca w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w
zależności od zakresu świadczonych usług.
9. Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności z
normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosowanie do zawartej
umowy.
11. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02 stycznia 2020 r do dnia 31 grudnia 2020 r
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Imię i nazwisko: Jadwiga Kulczycka ( Dyrektor OPS )
Tel. 77/ 410 75 02; e – mali: opsnamyslow@poczta.onet.pl
Załączniki:
1. Formularze ofertowe załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6
2. Projekty umów
3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

