
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Część I – schronisko dla osób bezdomnych:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych zapewniającym osobom bezdomnym, które podpisały
kontrakt  socjalny,  całodobowego,  tymczasowego  schronienia  oraz  usług  ukierunkowanych  na
wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

b) Minimalny  standard  podstawowych  usług  świadczonych  w schroniskach  dla  osób  bezdomnych  oraz
minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych musi być zgodny
z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia 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).  Wymogi
dotyczące zatrudniania w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych określa art.
48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.
zm.).

c) Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych
wynosić będzie 2 osoby.

d) Podana  przez  Zamawiającego  liczba  osób  bezdomnych  jest  ilością  prognozowaną  w  całym  okresie
trwania  niniejszego  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  liczby osób  
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  pieniężne  wobec
Zamawiającego.

e) Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż  
o  2  osoby.  Zamawiający  będzie  dokonywał  opłaty  za  faktyczną  ilość  osób  korzystających  z  usług
świadczonych przez schronisko dla bezdomnych.

f) Przyznanie osobie  bezdomnej  tymczasowego schronienia  w schronisku dla  bezdomnych odbywać się
będzie na podstawie skierowania oraz indywidualnej decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

g) Miejsce świadczenia usług: województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie lub pomorskie.

2. Część II – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego
schronienia  w  schronisku  dla  osób  bezdomnych  z  usługami  opiekuńczymi  zapewniającym  osobom
bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  
i  pomocy  w  zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych,  ale  nie  wymagają  usług  w  zakresie
świadczonym  przez  jednostkę  całodobowej  opieki,  zakład  opiekuńczo-leczniczy  lub  zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy,  tymczasowe  schronienie  wraz  z  usługami  opiekuńczymi  oraz  usługami
ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i
uzyskanie  samodzielności  życiowej.  W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobom  tym  trzeba
będzie zapewnić posiłek lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi.

b) Minimalny  standard  podstawowych  usług  świadczonych  w  schroniskach  dla  osób  bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi być zgodny z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów
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noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
i ogrzewalni  (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). Wymogi dotyczące zatrudniania osób wykonujących czynności
w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi określa art.
48a ust. 2h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.
zm.).

c) Zamawiający przewiduje, że w ciągu roku do umieszczenia w tego typu placówce przewidziana jest  
1 osoba.

d) Podana  przez  Zamawiającego  liczba  osób  bezdomnych  jest  ilością  prognozowaną  w  całym  okresie
trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyznania tymczasowego
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi żadnej osobie. Wykonawca
oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia,
w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

e) Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż o 1
osobę.  Zamawiający  będzie  dokonywał  opłaty  za  faktyczną  ilość  osób  korzystających  z  usług
świadczonych przez schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

f) Przyznanie  osobie  bezdomnej  tymczasowego  schronienia  w  schronisku  dla  bezdomnych  z  usługami
opiekuńczymi  odbywać  się  będzie  na  podstawie  skierowania  oraz  indywidualnej  decyzji
administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
Lubawskim.

g) Miejsce świadczenia usług: województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie lub pomorskie.

3. Część III – noclegownia:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego  schronienia w
noclegowni  zapewniającej  schronienie  osobom  bezdomnym,  świadczącą  tymczasową  pomoc  
w  postaci  miejsca  noclegowego,  w  ramach  której  umożliwia  spędzenie  nocy  w  warunkach
gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

b) Minimalny  standard  podstawowych  usług  świadczonych  w  noclegowniach  oraz  minimalny  standard
obiektów, w których mieszczą się noclegownie musi być zgodny z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia
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).  Wymogi  dotyczące  zatrudniania  osób
wykonujących czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni określa art. 48a ust. 3a ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

c) Zamawiający przewiduje,  że  w ciągu roku do umieszczenia  w tego typu placówce przewidziane są  
2 osoby.

d) Podana  przez  Zamawiającego  liczba  osób  bezdomnych  jest  ilością  prognozowaną  w  całym  okresie
trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyznania tymczasowego
schronienia w noclegowni. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu
nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

e) Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż  
o  1  osobę.  Zamawiający  będzie  dokonywał  opłaty  za  faktyczną  ilość  osób  korzystających  z  usług
świadczonych przez noclegownię.

f) Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w noclegowni odbywać się będzie na podstawie
skierowania  wydanego przez  Dyrektora  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Nowym Mieście
Lubawskim.

g) Miejsce świadczenia usług: województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie lub pomorskie.

4. Część IV – ogrzewalnia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego  schronienia w
formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach
wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.
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b) Minimalny  standard  podstawowych  usług  świadczonych  w  ogrzewalniach  oraz  minimalny  standard
obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia 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). Wymogi dotyczące zatrudniania osób wykonujących czynności
w zakresie usług świadczonych w ogrzewalni art. 48a ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

c) Zamawiający przewiduje,  że  w ciągu roku do umieszczenia  w tego typu placówce przewidziane są  
2 osoby.

d) Podana  przez  Zamawiającego  liczba  osób  bezdomnych  jest  ilością  prognozowaną  w  całym  okresie
trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyznania tymczasowego
schronienia w ogrzewalni. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie
będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

e) Zamawiający dopuszcza także możliwość zwiększenia zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż  
o  1  osobę.  Zamawiający  będzie  dokonywał  opłaty  za  faktyczną  ilość  osób  korzystających  z  usług
świadczonych przez ogrzewalnię.

f) Przyznanie  osobie  bezdomnej  tymczasowego  schronienia  w  ogrzewalni  odbywać  się  będzie  
na  podstawie  skierowania  wydanego  przez  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Nowym Mieście Lubawskim.

g) Miejsce świadczenia usług: województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie lub pomorskie.
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