
Nr sprawy: DZP/341/43/19/R                                   
         

Ogłoszenie o zamówieniu
KTÓREGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYNOSI WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OD 6 000 DO 30 000
EURO

Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
tel. 32 323 22 41,
e-mail: sekretariat@  mops  .  tychy.  pl
adres strony internetowej: www.mops.tychy.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa

2.2   NAZWA ZAMÓWIENIA  :

,,Świadczenie usług schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2020 roku''

2.3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  całodobowego  schronienia  wraz
z  wyżywieniem  i  zapewnienie  niezbędnych  warunków  socjalnych  10  bezdomnym  kobietom
z terenu Miasta Tychy, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

2.3.1 Przez wyżywienie zamawiający rozumie 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolację).
2.3.2  Minimalny  zakres  usług  świadczonych  przez  Wykonawcę  w  ramach  całodobowego
schronienia  powinien  obejmować  zaspokojenie  potrzeb  bytowych  kobiet  bezdomnych,
w szczególności poprzez  zapewnienie:

 samodzielnego miejsca do spania,
 niezbędnego ubrania jeżeli osoba bezdomna jest tego pozbawiona,
 podstawowych środków higieny osobistej,
 umożliwienie stałego dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
 w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18°C,
 prowadzenia pracy socjalnej

2.3.3 Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się będzie na podstawie:
– skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.

2.3.4  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  niewyczerpania  całego  zakresu  przedmiotu
zamówienia.  Ze  względu  na  specyfikę  przedmiotu  zamówienia  faktyczna  liczba  osób,  którym
świadczone będą usługi schronienia, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą
wymagały tej formy pomocy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby osób wymagających schronienia, za
zgodą Wykonawcy.
2.3.5 Średni czas pobytu kobiety w schronisku w okresie 12 miesięcy wynosi 337 dni.
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III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania: od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

IV. WYMAGANIA  STAWIANE  WYKONAWCOM  (WARUNKI  UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU)

4.1 W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które:

4.1.1 Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  był  wpisany  do   rejestru  placówek  udzielających
tymczasowego schronienia, prowadzonego przez wojewodę.
4.1.2 Spełniają  standardy  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki
Społecznej  z  dnia  27  kwietnia  2018  r.  (Dz.  U.  z  2018  r.  ,  poz.  896)  w sprawie  minimalnych
standardów noclegowych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

4.2 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy dysponują lokalem, w którym
świadczone  będą  usługi  schronienia,  w  odległości  nie  większej  niż  100  km  od  siedziby
Zamawiającego.

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 60%
Odległość – 40% (odległość od miejscowości Tychy do miejsca wykonywania usługi)

5.1 Sposób wyliczenia punktów w kryterium ,,cena”

       najniższa oferowana cena
Cena =                                                  x 60
                      cena badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena: 60 pkt

5.2 Sposób wyliczenia punktów w kryterium ,,odległość”

              odległość minimalna
Odległość =                                           x 40

          odległość badanej oferty

Maksymalna liczba punktów w kryterium odległość: 40 pkt

Wykonawca  zobowiązany  jest  wpisać  w  formularzu  ofertowym  adres  placówki,  która  będzie
świadczyć usługę schronienia. 
Zamawiający samodzielnie dokona oceny odległości wskazanej placówki od miejscowości Tychy.

5.3 Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma
uzyskanych punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

6.1 Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe
lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy,
Kancelaria (p.105)



w kopercie  oznaczonej  napisem:  „Świadczenie  usług schronienia  bezdomnym kobietom z
terenu Miasta Tychy w 2020 roku”. 

Termin: do 29 listopada 2019 r. do godz. 9:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej koperty w
przypadku jej dostarczenia po terminie składania ofert.

6.2 Oferta winna zawierać:

6.2.1 Wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do Ogłoszenia 
6.2.2  Zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  wpisie  do  KRS
potwierdzające rodzaj wykonywanej działalności polegającej na prowadzeniu schronienia dla osób
bezdomnych lub inny dokument potwierdzający prowadzenie placówki zapewniającej schronienie
dla osób bezdomnych.
6.2.3 Pełnomocnictwo  lub  umowa  podmiotów  występujących  wspólnie  wskazujące,  że  osoba
występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do
oferty dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza)
– jeżeli dotyczy

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, pok. 133
Termin: 29 listopada 2019 r. godz. 09:30 

VIII. INNE

8.1 Składane oferty muszą być kompletne, czytelne oraz podpisane i opieczętowane przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta.
8.2 Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zawarcia  z  Zamawiającym  umowy  powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.4 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
8.6 Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl
8.7  Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając informację na
stronie  internetowej  na  której  zamieszczone  jest  ogłoszenie  wraz  z  załącznikami:
www.mops.tychy.pl
8.8  Osoba wyznaczona do kontaktu:
Anna Mierny, Beata Czerny-Doroszko nr tel. 32 323 22 74

Załączniki do Ogłoszenia:

załącznik nr 1 – Formularz oferty
załącznik nr 2 – Wzór umowy
załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

− 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  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej ul.
Budowlanych 59, 43-100 Tychy, nr tel. 32 323 22 61, adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl;

− Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Tychach  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych
osobowych  z  którym  można  się  kontaktować  pod  adresem   e-mail:  iod@mops.tychy.pl,
telefon: 32 323 22 74;

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.„Świadczenie  usług
schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2020 roku”;

− odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp'';

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,

− po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

− 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:

o na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

o na podstawie  art.  16 RODO prawo do sprostowania  Pani/Pana danych  osobowych
(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);

o 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 innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

o 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:

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

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

     
data: 20.11.2019 r                                                  

                                                                                   

                                 Zatwierdził:

                         Dyrektor Miejskiego Ośrodka
       Pomocy Społecznej

       mgr Marianna Feith 


