
Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno działając w imieniu Gminy 

Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21, 04-084 Leszno, zaprasza do składania ofert; Świadczenie usług 

schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Leszno w 2019 r. 

 

I. Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel/fax; 22/ 725 51 55, email; 

opslszno@op.pl. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

III. Przedmiot zamówienia; 

1. Świadczenie usług osobom bezdomnym (kobiety i mężczyźni), których ostatnim miejscem 

zameldowania jest Gmina Leszno w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 ze zm.) oraz potrzebującym pomocy - schronienia (z wyjątkiem 

nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Leszno.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 4 części. 

 

I CZĘŚĆ 

 

1. 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 załatwieniu podstawowych spraw życiowych, rozwiniecie aktywności i samodzielności osób 

bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnienie tych osób. 

 

2. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych. kwalifikacje osób 

świadczonych w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób 

bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2017 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). 

 

3. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób 

bezdomnych wynosić będzie do 4 osób. 

 

4. Podana przez zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób 

bezdomnych w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że 

przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym 

pieniężne wobec Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób bezdomnych do nie więcej niż 

50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług 

świadczonych przez schronisko. 

 

6. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej, potrzebującej schronienia odbywać sie będzie na 

podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy 

w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.  

 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o 

dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usługi będzie potwierdzone decyzją 

administracyjną bez zbędnej zwłoki. 

 

8. Miejsce świadczenia usług; województwo mazowieckie.  

 



9. Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący 

załącznik do niniejszego zapytania. 

 

II CZEŚĆ 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego 

w 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 którym mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr1 

do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 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). 

 

2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku 

osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba. 

 

3.Podana przez zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób 

w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie więcej niż 50%. 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych 

przez noclegownię. 

 

6. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia w noclegowni odbywać sie będzie na 

podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w 

Lesznie. Skierowanie zawierać będzie: Imię i nazwisko świadczeniobiorcy.  

 

7. Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane 

przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. 

 

8. Miejsce świadczenia usług; województwo mazowieckie. 

 

9. Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący 

załącznik do niniejszego zapytania. 

 

III CZĘŚĆ 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego 

interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalnia), wyposażonym co 

najmniej w miejsce siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje 

osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w którym mieści sie ogrzewalnia muszą być 

zgodne z Rozporządzeniem 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 2018 r., poz. 

896). 

 

2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni osób 

bezdomnych w ciągu roku wynosić będzie 1 osoba. 

 

3. Podana przez zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób 

w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje 

powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec 

zamawiającego. 



4. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50%. 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych 

przez ogrzewalnię. 

 

5. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie 

skierowania do noclegowni wydanego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie. 

Skierowanie zawierać będzie; Imię i nazwisko świadczeniobiorcy.  

 

6. Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane 

przekazane faksem, telefonicznie lub e-malem. 

 

7. Miejsce świadczenia usług; województwo mazowieckie. 

 

8. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik 

do niniejszego zapytania. 

 

 

CZĘŚĆ IV 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego 

całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z 

zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy 

socjalnej mającej na celu pomoc w załatwieniu podstawowych spraw życiowych, rozwiniecie 

aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz 

usamodzielnienie tych osób. 

 

2. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych. kwalifikacje osób 

świadczonych w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób 

bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2017 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). 

 

3. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób 

bezdomnych wynosić będzie do 1 osoby. 

 

4. Podana przez zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób 

bezdomnych w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że 

przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym 

pieniężne wobec Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób bezdomnych do nie więcej niż 

50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług 

świadczonych przez schronisko. 

 

6. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na 

podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy 

w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.  

 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o 

dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usługi będzie potwierdzone decyzją 

administracyjną bez zbędnej zwłoki. 

 

8. Miejsce świadczenia usług; województwo mazowieckie.  



 

9. Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący 

załącznik do niniejszego zapytania. 

 

IV. Okres realizacji zamówienia 

 

1. Schronisko i noclegowania od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

2. Ogrzewalnia od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r., oraz od 1 października do 31 grudnia 

2019 r. 

 

V. Wymagania wobec Wykonawcy. 

 

1. 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 Mazowieckiego, 

 3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi, 

 4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie 

zamówienia, 

 5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 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). 

 

2. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, że spełnia ww. warunki 

- oświadczenie zawarte jest w treści oferty. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. V przedmiotowego zapytania 

ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie zawarte jest w 

treści oferty. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny usługi. 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za zamówienia tak, aby 

obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane 

przez zamawiającego zgodnie z drukiem oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

 

VIII. Kryteria oceny oferty 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryterium oceny ofert;    

- cena jednostkowa (od osoby) ofert brutt - 100%, 

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, w zakresie; 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.     

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno. Oferty należy składać do 15 

grudnia 2018 r. do godz.15,00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Można składać droga pocztową, 

osobiście, przesyłka kurierską, droga elektroniczną na adres e-mail; opsleszno@op.pl (skan z podpisem) 

wyłącznie na formularzu pn. "OFERTA" będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 

Oferta musi być złożona w języku polskim. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty praz odstąpienia od wyboru 

oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

Dodatkowe informacje na temat ofert można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, Aleja 

Wojska Polskiego 21, tel/ 22/725 81 55; 2/ 75 82 54 w.122. 

 

 
  



Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego dotyczy części do I do III 

 

Zamawiający 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Aleja Wojska Polskiego 21 

05-084 Leszno 

te; 22/7258155; e-mail; opsleszno@op.pl 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 
                                                                                                                                               (miejscowość, data) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA NA CZĘŚĆ......... 
(proszę wskazać na która część składana jest oferta) 

 

 

1. Nazwa oraz siedziba Wykonawcy 

 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

 

.................................................................................................................................................................................. ....................... 

 

2. Dane kontaktowe Wykonawcy  

tel., fax., e-mail..............................................................................................................................................................................  

 

3. Nr KRS (jeśli dotyczy) 

 

............................................................................................................... .......................................................................................  

 

4. NIP....................................................................................................................... .................................................................. 

 

5. REGON .................................................................................................................... ............................................................ 

 

  



OFERUJĘ/MY 

 

 

 

1. W części I – schronisko – wypełnić, jeśli dotyczy. 

  

Cenę/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej w wysokości ……… zł brutto, słownie 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. W części II – noclegownia – wypełnić, jeśli dotyczy. 

Cenę/koszt 1 pobytu 1 osoby bezdomnej w wysokości …………… zł brutto, słownie 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. W części III – ogrzewalnia – wypełnić, jeśli dotyczy. 

Cenę/koszt 1 pobytu 1 osoby bezdomnej w wysokości w wysokości …………. zł brutto, słownie 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. W części IV – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeśli dotyczy. 

Cenę/koszt 1 pobytu 1 osoby bezdomnej w wysokości ………………………. zł brutto, słownie 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający. W 

przypadku wyboru niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie umowy. 

 

2. Oświadczam/y, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia – odpowiednio do części i 

nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

3. Termin realizacji zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy – odpowiednio do część, 

załączonym do zapytania, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym 

warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą. 

 

5. Oświadczam/my, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu; 

 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej 

z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, 

 

2) jesteśmy podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego 

schronienia prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, 

 

 

3) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, 

 



4) pozostaję/my w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe 

wykonanie zamówienia, 

 

 

5) spełniam/y standard podstawkowych usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 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), 

 

6) oświadczam/y, że ww. oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w postepowaniu są 

prawdziwe i mam/y świadomość, że Zamawiający ma prawo zweryfikować prawdziwość 

ww. oświadczenia. 
 

 

 

Miejsce świadczenia usługi w części I – schronisko 
 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Miejsce świadczenia usługi w części II – noclegownia 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejsce świadczenia usługi w części III – ogrzewalnia 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce świadczenia usługi w części IV – schronisko z usługami opiekuńczymi 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                                               ………………………………………………………… 
                                                      (data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
  



Złącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

 

UMOWA NR………. 

 

 

zawarła w dniu …………  w Lesznie pomiędzy: 

Gmina Leszno reprezentowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, Aleja Wojska Polskiego 

21, 05-084 Leszno reprezentowanym przez …………………………………………………………….. 

- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………… 

wpisaną/ym do …………………………………………………………………………………………... 

reprezentowaną/ym przez Pana/Panią …………………………………………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 

 

Do niniejszej umowy nie stosuje się Prawa zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi schronienia tj. udzielenie 

tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych/z usługami 

opiekuńczymi(odpowiednie pokreślić) wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków 

socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w 

załatwieniu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienia aktywności i 

samodzielności osoba bezdomnych, przywracania do życia w społeczeństwie oraz 

usamodzielnienie tych osób.  

 

2. Strony ustalają, że standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym 

mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 2 lub załącznikiem nr 

3 (odpowiednie podkreślić) do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dna 28 kwietnia 2017 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). 

 

3. Wykonawca zapewnia miejsce dla osób bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla 

osób przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. osób z terenu Gminy Leszno. 

 

4. Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do schroniska dla 

osób bezdomnych w ciągu roku wynosić będzie do 4 osób, dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi do 1 osoby (odpowiednie podkreślić) 

 

5. Strony ustalają, że podana przez zamawiającego w ust. 4 ilość osób bezdomnych jest ilością 

przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia ww. ilości osób bezdomnych w zależności od faktycznych potrzeb w 



tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego. 

 

6. Strony ustalają, że dopuszcza się także zwiększenie zakresu usługi w liczbie osób do nie co 

więcej niż 50% . Zamawiającym będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób 

korzystających z usług świadczonych przez schronisko.  

 

7. Strony ustalają, że miejscem świadczenia usługi będzie (adres schroniska) …………………… 

 

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

§ 2 

 

1. Strony ustalają, że każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się 

będzie na podstawie skierowania stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz 

indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Decyzja zawierać będzie; imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i 

czasokres świadczenia usługi. 

 

2. Strony ustalają, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie 

świadczenie usług w parciu o dane przekazane faksem , telefonicznie lub e-mailem. Takie 

zlecenie usługi będzie potwierdzone wydaną decyzją administracyjną bez zbędnej zwłoki.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę poufności i bezpieczeństwa danych 

osobowych osób objętych usługami. 

 

2. Wykonawca zobowiążę pisemnie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy do 

zachowania tajemnicy służbowej wobec informacji i danych osobowych pozyskanych w takcie 

realizacji umowy. 

 

3. W celu prawidłowego wykonania przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i 

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 

Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego, 

na podstawie odrębnej umowy.  

§ 4 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 zgodnie z niniejszą 

umową zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ustaloną na podstawie złożonej przez 

Wykonawcę oferty, w wysokości……………. zł brutto (słownie:……………………. zł). 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie za 

czas rzeczywistego przebywania w placówce. 

 

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności będzie faktura za dany miesiąc 

świadczenia usługi oraz zestawienie imienne obejmujące ilość osoba skierowanych, ilość dni 

pobytu (od, do) oraz kwoty należną do zapłaty przez Zamawiającego. Wystawioną poprawnie 

pod względem formalnym i rachunkowym fakturę wraz z zestawieniem imiennym za miesiąc 

poprzedni należy przedłożyć do 10 -go dnia następnego miesiąca. Fakturę za miesiąc grudzień 

2019 r. należy przedłożyć do 20 grudnia. Korekta ewentualnych nieobecności po 20 grudnia 

zostanie rozliczona w styczniu 2020 r. 

 

4. Faktura winna zawierać następujące informacje: 

 



1) Nabywca: GMINA LESZNO, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21, 05-084 LESZNO; NIP 

118 178 95 39, 

2) Odbiorca; OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21, 05-

084 LESZNO. 

5. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy 

poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury za miesiąc poprzedni, bądź 

niepoprawnej pod względem formalnym i rachunkowym, co będzie skutkować przesunięciem 

terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu poprawnej faktury. 

§ 5 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 

niniejszej umowy bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego 

pracownika OPS, a w szczególności; 

1) kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych, 

2) kontroli warunków socjalno-bytowych osób bezdomnych, 

3) kontroli merytorycznej prowadzonej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi. 

 

§ 6 

 

Wykonawca zobowiązuje się do; 

1. Świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z zakresem usług określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dna 28 kwietnia 2017 r. w 

sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i noclegowni (Dz. U. z 2017 

r. poz., 953). 

 

2. Współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych i innych działań mających na 

celu wspieranie osób przebywających w schronisku lub noclegowni lub ich rodzin, polegającej 

w szczególności na; 

 

1) wzajemnym ustalaniu i monitorowaniu wraz z pracownikiem socjalnym OPS planu pomocy 

z klientem, 

2) motywowanie osób bezdomnych, u których występuje problem uzależnienia, do 

podejmowania terapii odwykowej i jej kontynuowanie, 

3) motywowanie osób bezdomnych do podejmowania wszelkiej aktywności zawodowej, jak 

również uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i innych formach aktywności 

społecznej i zawodowej, 

4) pomocy osobom bezdomnym przy wypełnianiu i składaniu wszelkich dokumentów 

dotyczących realizowanego planu pomocy takich jak np.; wniosek o nr PESEL, świadczenia 

rodzinne, dowód osobisty, dokumenty do ZUS, lokal socjalny, świadectwa pracy, 

orzeczenie o niepełnosprawności.  

 

3. Bieżącym i regularnym przekazywaniu każdej informacji dotyczącej osób skierowanych mającą 

wpływ na realizowaną pracę socjalną wobec tych osób w szczególności informacje dot. faktu 

opuszczenia schroniska przez osobę, naruszenia regulaminów i zasad współżycia w schronisku 

(z podaniem opisu zdarzenia), inne informacje dot. zmiany stanu zdrowia, sytuacji zawodowej 

lub materialnej. Informacje o których mowa należy przekazywać niezwłocznie, nie później niż 

w terminie do 3 dni roboczych od momentu ich powzięcia. 

 

4. Zapewnienia dostępu do informacji o możliwych formach pomocy, a także zapewnieniu 

podstawowej informacji prawnej, medycznej i mieszkaniowej. 

 

5. Zapewnienia odpowiedniego wsparcia polegającego na pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu, osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu wieku, 



niepełnosprawności, długotrwałej choroby, będącym w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź 

życiu innych osób przebywających w schronisku. 

 

6. Przestrzegania i poszanowania wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela w stosunku 

do wszystkich osób korzystających ze schroniska lub noclegowni, w tym do przestrzegania ich 

dóbr osobistych zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia odpowiednich warunków dotyczących stanu 

technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p.poż. i sanitarno-

higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

§ 7 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia…………. do 31 grudnia 2019 r. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z 

okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy i zmiany są niezależne od woli stron umowy. 

 

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, przypadającego po miesiącu złożenia 

stosownego oświadczenia w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o 

których mowa w § 6 niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę praw człowieka, godności osobistej lub naruszenia 

nietykalności cielesnej, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

odszkodowań z tego tytułu.  

 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będzie 

rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące wykonawcy w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 

Zamawiającego. 

 



4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na adresy 

wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie dostarczoną. 

 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiącymi egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy; 

 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Zamawiającego 

2) Załącznik nr 2 – Wzór skierowania 

 
  



Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

 

Leszno, dn.,……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

…………………………………………. 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, kieruje do Waszego schroniska Pana/Panią 

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

urodz. w dniu ……………………………… na pobyt od dnia ………………………………... 

do dnia ………………………………………………….. 

Koszt odpłatności za pobyt zostanie określony decyzją administracyjną. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(podpis i pieczątka osoby kierującej) 

  


