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Paczków, 27.12.2017 r.

INFORMACJA 

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PROWADZONEGO NA ZASADACH ZAPYTANIA
OFERTOWEGO – SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE, OGRZEWALNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z

TERENU GMINY PACZKÓW

1. Nazwa  zamówienia:  Świadczenie  w  2018  r.  usług  schronienia  dla  osób
bezdomnych z terenu Gminy Paczków.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych- 3 części.

Część 1 

Przedmiot  zamówienia:  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.

Część 2

Przedmiot  zamówienia:  świadczenie  usług  czasowej  pomocy  w  postaci  miejsca
noclegowego  w  lokalu/noclegowni,  umożliwiającego  spędzenie  nocy  w warunkach
gwarantujących ochronę życia i zdrowia.  Standard podstawowych usług świadczonych w
noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których
mieści się noclegownia musza być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953)

Część 3

Przedmiot  zamówienia: świadczenie  usług  tymczasowego  schronienia  umożliwiającego
interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym
co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni,
kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się
ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni,
schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953)

2. Termin realizacji: od stycznia 2018 r. do grudnia 2018r. 
Schronisko (cz.1)  –cały rok
Noclegownia (cz.2) - cały rok
Ogrzewalnia (cz.3) od dnia 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia oraz  od 1 października  
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej w dniu 20.12.2017 r. 
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: strona internetowa Zamawiającego 

http://paczkow.naszops.pl/n,zapytanie-ofertowe-schronienie-dla-osob-bezdomnych-z-
gminy-paczkow 

http://paczkow.naszops.pl/n,zapytanie-ofertowe-schronienie-dla-osob-bezdomnych-z-gminy-paczkow
http://paczkow.naszops.pl/n,zapytanie-ofertowe-schronienie-dla-osob-bezdomnych-z-gminy-paczkow


5. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 27.12.2017 r. godz. 12.00 
6. Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęła 1 oferta wyłącznie na część nr

1.
7. Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer
oferty

Nazwa, adres Wykonawcy oraz
data wpływu oferty Ilość punktów

1.

Koło Otmuchowskie 
Towarzystwa Pomocy im. Św. 
Brata Alberta w Jasienicy 
Górnej 37
48-364 Kałków
27.12.2017 r. godz. 11.05 (e-mail)

100,00 pkt.

1. W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  dniu  27.12.2017  r  wybrano  jako
najkorzystniejszą ofertę nr 1 w części nr 1. 

2. Uzasadnienie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty:  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  
w postępowaniu, jego oferta jest najkorzystniejsza i mieści się w budżecie Zamawiającego,
przeznaczonym na realizację ww. zamówienia. 

3. Unieważnienie:  Unieważniono postępowanie w zakresie części nr 2 i 3 z powodu
braku ofert. 

/-/ Ewa Pawlinów       
                                                                                                                                            

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
                            w Paczkowie
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