
ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA 

PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: 

,,ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH 

NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE 

SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH - ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI” 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której 

mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 

2017 poz 1579). 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług schronienia wraz z 
wyżywieniem oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście 
z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej dla osób bezdomnych - 
świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, w tym dla: 
 

 około 27 osób bezdomnych dorosłych i dzieci skierowanych do schronisk na podstawie decyzji 
administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi oraz prowadzenie pracy 
socjalnej w przypadku schronisk, mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw 
życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób  bezdomnych, 

 około 4 bezdomnych mężczyzn w noclegowni. 
 

Świadczeniobiorcy, to w szczególności mężczyźni, osoby uzależnione od alkoholu, wymagające 

specjalistycznego wsparcia i terapii, aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi. 

 

Usługa ma być realizowana stosownie do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310 z późn. zm.) (w szczególności jej art. 5) oraz 

rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni 

dla bezdomnych osób dorosłych i w szczególnych przypadkach matek z dziećmi oraz zapewnienie 

wyżywienia tym osobom. 

 

Przedmiot zamówienia składa się z 5 części. 



Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części niniejszego zamówienia. Jednakże 

na daną część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

2. Wielkość oraz zakres:  . Przedmiotem zamówienia składającego się z 5 części jest zatem 
zapewnienie schronienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału w szczególności dla: 
1) do 12 mężczyzn (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i 

życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku z możliwością skorzystania 
z trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego oraz zapewnienie usług 
ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i 
uzyskanie samodzielności życiowej;  

2) do 6 mężczyzn (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i 
życiu innych osób przebywających w placówce) w schronisku w tym uzależnionych od 
alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego z możliwością skorzystania z trzech 
posiłków dziennie, w tym jednego gorącego wraz z prowadzoną terapią uzależnień oraz 
zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z 
bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;  

3) do 4 kobiet (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu 
innych osób przebywających w placówce) w schronisku wraz z wyżywieniem z 
możliwością skorzystania z trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego, oraz 
zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z 
bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;. 

4) do 5 kobiet (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu 
innych osób przebywających w placówce) w schronisku, w tym kobiet bezdomnych  w 
ciąży, samotnych matek z dziećmi, które wymagają wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu wraz z możliwością skorzystania z trzech posiłków dziennie, w tym 
jednego gorącego oraz zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie 
aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej 
Schronisko powinno zapewnić odpowiednie warunki socjalne do możliwości pobytu z 
dzieckiem.   

5) do 4 mężczyzn (zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i 
życiu innych osób przebywających w placówce) w noclegowni z możliwością 
skorzystania z jednego gorącego posiłku. Oprócz zapewnienia  podstawowych 
warunków socjalnych  placówka  winna informować o miejscach, w których osoba 
bezdomna może uzyskać wsparcie oraz współpracować z pracownikami socjalnymi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. 

 

kod CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe 

Szczegóły określa IWZ. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia każdej części zamówienia od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi schronienia dla min. 30 
osób bezdomnych. 



 dysponuje/będzie dysponował odpowiednim personelem wyznaczonym do realizacji usługi. 
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
został spełniony,  jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje 
zawodowe: 

 SCHRONISKO (dotyczy części A-D IWZ) 

1) osoba kierująca placówką (co najmniej jedna osoba),  

2) opiekunowie (co najmniej 1 opiekun na nie więcej niż 40 osób przebywających w schronisku). Powinien 
posiadać wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

3) pracownik socjalny (co najmniej jedna osoba) – wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
Ponadto osoba kierująca placówką powinna posiadać co najmniej jednoroczny staż w pracy z osobami 

bezdomnymi oraz ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką bezdomności.   

 

NOCLEGOWNIA (dotyczy części E IWZ): 

1) osoba kierująca placówką/koordynator odpowiedzialny za funkcjonowanie placówki. Osoba taka powinna 
posiadać co najmniej wykształcenie średnie. 

2) opiekun (co najmniej 1 na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce)- powinien posiadać wykształcenie 
co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 dysponuje budynkiem, w którym, w którym będzie wykonywana usługa, ze wskazaniem  czy 
noclegownia funkcjonuje ze schroniskiem w jednym budynku, czy placówka jest tylko dla mężczyzn 
lub czy dla mężczyzn i kobiet itp., wskaże na ile osób przewidziana jest placówka, dojazd środkami 
komunikacji miejskiej, opis w jakich godzinach funkcjonuje placówka oraz opis spełniania 
niezbędnych warunków socjalnych w poszczególnych typach placówek ujętych rozdz. 4 IWZ 

  składając ofertę na część A,C,D,  Wykonawca winien przedstawić oświadczenie o prowadzeniu 
pracy socjalnej, a w przypadku złożenia oferty na część B przedmiotu zamówienia oświadczenie  
o prowadzeniu/organizowaniu  terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka 
psychoaktywnego  

Szczegółowe informacje zawiera IWZ. 

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert: 

a) wykaz usług (załącznik Nr 3 do IWZ) wraz z potwierdzeniem  ich należytego wykonania 
b)  oświadczenie dotyczące personelu (wg załącznika Nr 4  do IWZ) 
c) oświadczenie (wg załącznika Nr 5 do IWZ) 

Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. 

1. Potencjał podmiotu trzeciego:  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.  



3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 

2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do IWZ; 

Ww. formularz należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do IWZ; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w Rozdziale 7 IWZ; 
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ; 

    Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie  określa IWZ. 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 
ofert:  

a) cena oferty brutto – cena za osobo dobę  - 60% 

b) odległość miejsca realizacji usługi od siedziby Zamawiającego – 35% 

c) spełnienie wszystkich minimalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. poz. 953) dla danej 

części zamówienia – 5%. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 
ul. Ślusarska 2, pok. 2 - sekretariat, w terminie do dnia 04.12.2017 r., do godz. 10.15 

2) otwarcie ofert odbędzie się w dn. 04.12.2017r., o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, pok.3 



 

OSOBA DO KONTAKTU 

Ewelina Gajewska, tel: 58 671 05 56 wew.10, faks: 58 671 08 36, e-mail: 

zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl 

Załączniki do ogłoszenia, stanowiące jego integralną część: 

IWZ 

załączniki do IWZ 

 


