
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 

Dyrektora MOPS w Tczewie z dnia 4 stycznia 2021r. 

 

Zapytanie 

 
1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

Nazwa:  
Adres:  

tel/fax:  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1-go Maja 8 

Zwraca się z prośbą o dostarczenie do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 8.00 oferty 

cenowej na formularzu oferty Zamawiającego. 

 

2. Forma złożenia oferty: 

Pisemnie lub e-mailem. 

 

 
     Tczew, dnia  2022-11-25                              ……………………….……………. 

                                                                                                                  (Podpis i pieczątka Zamawiającego) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi z całodziennym wyżywieniem bezdomnym mężczyznom i 

kobietom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie do  589 osobodni w  skali 

zamówienia 

 
I. Nazwa i adres zamawiającego:     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

NIP: 593-10-26-754 

Dokładny adres do korespondencji: 83-110 Tczew, ul. 1-go Maja 8 

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: k.cymanowski@mops.tczew.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu schronienia i wyżywienia 

osobom bezdomnym skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przez 7 dni 

w tygodniu w okresie od 01 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem indywidualnej 

sytuacji osób kierowanych, tj. udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi z całodziennym 

wyżywieniem bezdomnym mężczyznom i kobietom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tczewie do 589  osobodni w  skali zamówienia 

2. Udzielenie schronienia nastąpi na podstawie skierowania udzielonego przez Zamawiającego. W 

skierowaniu Zamawiający umieści dane osobowe osoby skierowanej. Szczegółowe informacje 

dotyczące schronienia będą zawarte w decyzji administracyjnej. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielenie schronienia może nastąpić poprzez skierowanie 

przez Straż Miejską w Tczewie lub Policję w Tczewie, przy czym Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego nie później niż w ciągu jednego dnia 

roboczego. 

2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi określonymi w odrębnych 

przepisach oraz spełniać wymogi w zakresie podstawowych standardów schroniska dla osób 

bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, BHP oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych, które zapewniają możliwość 

całodobowego schronienia w placówce, w tym miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, 

którego temperatura w sezonie grzewczym nie jest niższa niż 20 stopni Celsjusza. 

3. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla bezdomnych, schronisku dla 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz kwalifikacje osób świadczących usługi a także standard 



obiektów, w których mieszczą się schroniska musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

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) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), 

4. W przypadku posiadania przez wykonawcę więcej niż jednego schroniska, w których realizowane 

są usługi schronienia, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tylko jednego 

schroniska, w   którym będą świadczone usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu 

Tczewa, 

5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać koordynatora odpowiedzialnego za bieżącą współpracę z 

pracownikami Zamawiającego. Przez współpracę rozumie się wymianę informacji (pisemnie na adres 

Zamawiającego, faksem na nr 58 532-60-03 wew. 114 lub na adres e-mail: sekretariat@mops.tczew.pl 

dotyczącą osób korzystających ze wsparcia w formie udzielenia schronienia, które to stanowią 

przedmiot zamówienia, a są związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. w szczególności: 

a) prowadzenia oraz udostępnienie Zamawiającemu rejestru skierowanych przez niego osób, 

b) do pisemnego poinformowania Zamawiającego o sytuacji wydalenia klienta  

z placówki z podaniem przyczyny, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia 

zdarzenia, 

c) pisemnie poinformować Zamawiającego o niezgłoszeniu się klienta do placówki przez okres 

dłuższy niż kolejne 2 dni. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia jednego numeru telefonu kontaktowego w celu 

dokonywania przez pracowników Zamawiającego, Straży Miejskiej (Miejskiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego) lub Policji ustaleń dotyczących udzielania schronienia osobom bezdomnym, dostępnego 

całodobowo w tym w dniach wolnych. W przypadku Wykonawców posiadających więcej niż jedną 

placówkę przeznaczoną do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca wskaże jeden numer 

telefonu dla wszystkich placówek. W takim przypadku do zadań Wykonawcy należeć będzie ustalenie 

miejsca zapewnienia schronienia i wskazanie go Zamawiającemu, Straży Miejskiej lub Policji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji placówki która obejmuje w szczególności: 

a) regulamin placówki wraz z oświadczeniem o przestrzeganiu regulaminu, 

b) rejestru mieszkańców, 

c) dziennika raportów, który opisuje bieżące wydarzenia w placówce i jest wypełniany każdego 

dnia co ułatwia ciągłość pracy oraz umożliwia odtworzenie wydarzeń po upływie określonego 

czasu. Dziennik raportów powinien w szczególności zawierać: dane osoby lub osób pełniącej 

dyżur  

z podaniem godziny i opis istotnych wydarzeń. 

8. Wykonawca zapewni w placówce schroniska pomieszczenie biurowe, które jest wydzielonym 

pomieszczeniem przeznaczonym do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów z osobami 

bezdomnymi. 

9. Usługi będą świadczone na bieżąco według potrzeb przedstawionych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tczewie 

10. Wymiar świadczonych usług wynosi szacunkowo: 589 osobodni w  skali zamówienia. 

11. Ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na 

zmieniający się ich stan zdrowia, sytuację osobistą, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie 

wykorzystania w całości zamawianych ilości osobodni, które mogą ulec zmianie. Zlecenie 

wykonania mniejszej ilości osobodni nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmiany ilości 

osobodni przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku 

budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących 

przyznanie świadczenia. Zamawiający deklaruje zakup minimum 70% planowanej ilości osobodni 

będących wartością przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli co do 

świadczenia usług jak również dokumentowania świadczenia usług w siedzibie Wykonawcy. 

12. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Wykonawcy danych osobowych  w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobligowany będzie nieodpłatnie zawrzeć umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

13. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, które uniemożliwiają bądź w 

istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy, stosuje się przepisy art. 15 r, art. R1, art. 

15 s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.). 
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14. Schronisko gwarantuje respektowanie wszelkich obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się COVID 19, i w związku z tym Wykonawca zapewnia, że: 

• są wdrożone szczególne zasady higieny osobistej oraz powierzchni, sprzętu i wyposażenia 

placówki; 

• ruch osobowy w obrębie placówki jest monitorowany i ograniczony do minimum; 

• monitorowany jest stan zdrowia personelu oraz osób korzystających ze schronienia w placówce; 

• pracownicy wskazujący objawy grypy lub przeziębienia bezwzględnie nie są dopuszczani do pracy; 

• ograniczono do minimum kadrę obecną w placówce; 

• ograniczono wzajemny kontakt osób przebywających w schronisku oraz unika się spotkań 

grupowych; 

posiada pomieszczenie izolacyjne dla osób odbywających kwarantannę i osób podejrzanych o 

zakażenie wirusem COVID-19 przez okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 351 z późn. zm.). 

 
1. Termin wykonania zamówienia:  od 01 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2022 r 

2. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za usługę zgodnie z ceną 
ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy, jednakże rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą będą uwzględniały faktycznie zrealizowane usługi przez Wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości zamawianych ilości 
osobodni, która może ulec zmianie. Zlecenie wykonania mniejszej ilości osobodni nie może 
być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury za wykonane usługi po zakończeniu 
zamówienia odrębnie dla każdej osoby z uwzględnieniem odrębnie kosztu schronienia oraz 
wyżywienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty, przelewem na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze bądź rachunku w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Faktura będzie wystawiona na podstawie 
faktycznego czasu przebywania osoby w placówce. Za datę zapłaty uważa się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

3. Forma złożenia oferty. 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia …30 listopada 2022r....do 

godz. 8.00.  w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  ………..83-110 Tczew, ul. 1-
go Maja 8…lub e-mailem na adres:………k.cymanowski@mops.tczew.pl……………… 

 

4. Informacje dodatkowe 

 
W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Wykonawcy danych osobowych w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, Wykonawca zobligowany będzie nieodpłatnie zawrzeć umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 

Julita Jakubowska mająca swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1-go Maja 

8, 83-110 Tczew, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie jest Pani 

Adriana Głuchowska, e-mail: inspektor@um.tczew.pl, tel.: 696 011 969, 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Świadczenie usług w miejscu zamieszkania dla 

mieszkańców Tczewa”. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, 



 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

5. Nazwa i adres wykonawcy: 

 
Ja niżej podpisany:…………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 

działając w imieniu i na rzecz …………………………….………………………………….. 

 

 

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

(pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia) 

 

Siedziba: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

REGON:……………………………………………………………………………………… 

 

NIP:…………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. ………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail do korespondencji :…………….……………………………………………… 

 

Adres skrzynki ePUAP……………………………………………………….…………….… 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
cena brutto za  jeden osobodzień  wynosi ...............zł (słownie: .............................................................) 
- w tym cena brutto  wyżywienia za jeden osobodzień wynosi .... ……. zł  (słownie:...............................) 



 
cena brutto za 589 osobodni wynosi ………………..………. zł 
(słownie:……………………………………………………………………….……………....................zł  
- w tym koszt wyżywienia za 589 osobodni wynosi : ……………………….…... zł (słownie: 
………………………………………………….....................................................................................)     
       
Placówka dla bezdomnych mężczyzn i kobiet znajduje się w: ................................................................. 
                                                                                                                                         (nazwa i adres Placówki)  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 
 

                     ……………………, dnia………………………………                                       ………………………………………… 

                                         (Podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
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