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Gdańsk, dnia 19.12.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Samodzielny Referat Reintegracji 

ul. Wolności 16, 80-432 Gdańsk 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Robert Klimczak – Kierownik Samodzielnego Referatu Reintegracji 

tel. 58 522 38 20, e-mail: robert.klimczak@mopr.gda.pl  

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na działaniach interwencyjnych  

w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie 

Miasta Gdańska. Działania mają polegać na dostarczaniu gorącego posiłku - zupy 

(zabezpieczenie przez Wykonawcę 140 szt. każdego dnia), zapewnieniu dostępu do 

pracownika socjalnego/streetworkera oraz ratownika medycznego adresatom zadania. 

Miasto Gdańsk w tym celu zagwarantuje autobus wraz z kierowcą. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

2.1 Adresaci: osoby bezdomne i ubogie przebywające w miejscach niemieszkalnych na 

terenie Gdańska, będące bezpośrednio narażone na zagrożenie wynikające z niskich 

temperatur w okresie zimowym. 

 

2.2 Zakres zadania: 

a) Autobus jeździł będzie codziennie tą samą trasą, w tych samych godzinach. Planuje 

się, że po drodze zatrzymywał będzie się w 4 miejscach: 

 Przystanek nr 1 - okolice Przymorza/Oliwy, 

 Przystanek nr 2 – okolice dworca PKP we Wrzeszczu (nie przed samym dworcem 

– przynajmniej 100 m od niego). 

 Przystanek nr 3 – Okolice dworca PKP w Gdańsku Głównym (nie przed samym 

dworcem – przynajmniej 100m od niego).  

 Przystanek nr 4 – Noclegownia/Ogrzewalnia na ul. Mostowej 1 w Gdańsku. 

b) Na każdym z przystanków autobus zatrzymywał się będzie na około 30 minut.  

W trakcie postoju: 

 pracownik gastronomiczny (dodatkowo możliwy udział wolontariuszy) będą 

wydawać osobom bezdomnym ciepły posiłek oraz ciepłe ubrania (w przypadku 

takiej konieczności), 

 ratownik medyczny będzie oceniał sytuację zdrowotną poszczególnych osób  

i w razie potrzeby udzielał podstawowej pomocy przedmedycznej lub wzywał 

pogotowie, 

 pracownik socjalny (bądź streetworker) będzie starał się nawiązać rozmowę  

z poszczególnymi osobami i zachęcić je do wejścia do autobusu i udania się do 

noclegowni/ogrzewalni, przy której to autobus będzie kończył trasę. 

c) Wszystkie usługi świadczone będą klientom za darmo. 
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2.3 Dodatkowe wymagania: 

a) 1 pracownik gastronomiczny z uprawnieniami do pracy przy żywności, 

b) 1 ratownik medyczny, 

c) 1 pracownik socjalny lub streetworker, 

d) pracownik gastronomiczny mogą być wspomagani bądź zastąpieni wolontariuszami, 

e) oferent musi posiadać minimum 4-letnie doświadczenie w pracy z osobami 

bezdomnymi w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 stycznia 2018 r. – 15 marca 2018 r. codziennie 

min. 3 h dziennie (minimalny zakres godzin: 20.00 – 23.00). 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku nieuzyskania wszystkich pozwoleń przez Wykonawcę 

na rozwożenie żywności od dnia 1.01.2018 r., całkowity koszt usługi może zostać pomniejszony. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przedstawić ofertę w formie papierowej na załączonym do zapytania 

formularzu ofertowym. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Samodzielny Referat Reintegracji  

ul. Wolności 16, 80-541 Gdańsk do dnia 28.12.2017 r. do godziny 12.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.12.2017 o godz. 13.00 w siedzibie Samodzielnego Referatu 

Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Wolności 16. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

VI. Wysokość środków, jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usługi: 

88.000,00 zł brutto. 

 

VII. OCENA OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich 

wagami: 

1.1 Kryterium I: cena oferty brutto. Waga kryterium: 70%. 

1.2 Kryterium II: liczba godzin dziennej realizacji zadania. Waga kryterium: 30%. 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich 

wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką, po uwzględnieniu 

wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty 

za powyższe kryteria, za każde kryterium z osobna, według następujących zasad: 

3.1 Kryterium I: cena (max. 70 pkt) 
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oferowana najniższa cena brutto 

wskaźnik najniższej ceny = --------------------------------------------------------- x 100 x 70% 

cena badanej oferty brutto 

 

3.2 Kryterium II: liczba godzin dziennej realizacji zadania (max. 30 pkt) 

a. Realizacja zadania poniżej 3 h dziennie – oferta odrzucona 

b. Realizacja zadania przez 3 h dziennie - 0 pkt 

c. Realizacja zadania przez 4 h dziennie  – 10 pkt 

d. Realizacja zadania przez 5 h dziennie – 20 pkt 

e. Realizacja zadania przez 6 h dziennie – 30 pkt 

4. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących 

sumę punktów, określonych według kryteriów I – II. 

4.1 Suma punktów dla każdej oferty zostanie obliczona według następującego wzoru: 

Sn = amin/an x 70 + bn/bmax  x 30  

gdzie: 

n - wskaźnik kolejnej oferty, 

Sn - suma punktów dla n-tej oferty, 

amin - najkorzystniejsza cena oferty brutto, 

an - cena n-tej oferty brutto, 

bn - ilość punktów za liczbę godzin dziennej realizacji zadania dla n-tej oferty,  

bmax - najkorzystniejsza liczba godzin dziennej realizacji zadania. 

 

VIII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków i zawiadomień za pomocą poczty 

elektronicznej. W przypadku przesyłania korespondencji pocztą elektroniczną, każda ze stron 

zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma przez Wykonawcę Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

 

 


