Gościno, dnia 29.08.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska
Polskiego 66, 78-120 Gościno zaprasza do udziału w postępowaniu na :
Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w
schronisku dla bezdomnych dla osób pochodzących z terenu gminy
Gościno.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia schronienia – miejsc
noclegowych we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w cyklu 24
godzinnym, w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji
oferenta: osobom bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji
rodzinnej i materialnej warunkującej skorzystanie ze schroniska (z
wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina
Gościno.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających
tymczasowego
schronienia
prowadzonego
przez
Wojewodę
Zachodniopomorskiego,
3) Posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego
wykonywania usługi,
4) Pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na
prawidłowe wykonywanie usługi,
5) Spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w
prawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni
Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia
w/w warunki na załączonym oświadczeniu (zał. nr 2)
3. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2022 – kwiecień 2023
4. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

a) Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny
b) Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę
cywilnoprawną na realizację zamówienia
5. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta,
którego ofertę wybrano.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z
Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego
Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy
z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna
najbardziej korzystna. Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia
zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i
wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „ OFERTA” ( zał. nr 1)
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście do dnia 16.09.2022 r., do godz.
14:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe - SCHRONISKO”.
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy Ośrodka tj.
7:00 – 15:00. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert e – mailem na
adres: sekretariat@gops-goscino.pl , przy czym w temacie wiadomości należy
wpisać: „Zapytanie ofertowe – SCHRONISKO”.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich
wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej
treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura
9. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) Pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno

b) e –mailem: sekretariat@gops-goscino.pl
c) osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
Anna Stasiewicz tel. 94 35 120 35

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE
ANNA STASIEWICZ

Załącznik Nr 1
Pieczątka oferenta dnia ……………………………..

OFERTA
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 Gościno
Wykonawca .................................................................................................................
........................................................................................................................................
tel.............................................faks............................................e-mail.........................
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego
66, 78-120 Gościno
Nawiązując do zapytania ofertowego/rozeznania rynku na:
…....................................................................................................................................
Oferujemy gotowość wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
przez Zamawiającego
Składamy ofertę następującej treści:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową
brutto....................................................zł
Słownie:..........................................................................................................................
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i zdobyliśmy
konieczne informacje do złożenia oferty.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Miejscowość:.......................................................data..............................................r.
...….......................................................
Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
Zamawiający:
Nabywca: Gmina Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, NIP: 67117101176
Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji
Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno
Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone w zapytaniu
ofertowym z dnia 29.08.2022r., którego przedmiot stanowi udzielenie schronienia w
postaci miejsca w schronisku dla osób bezdomnych zgodnie z obowiązującymi
standardami (osoby pochodzące z terenu Gminy Gościno).
……………………………………………………
(pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

