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Ogłoszenie nr 500303119-N-2018 z dnia 19-12-2018 r.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku: Świadczenie usługi polegającej na 

działaniach interwencyjnych w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach 

niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 655690-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 002837021, 

ul. Konrada Leczkowa  1A, 80-432   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 

583 423 150, e-mail mopr@mopr.gda.pl, faks 583 423 151. 

Adres strony internetowej (url): www.mopr.gda.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Świadczenie usługi polegającej na działaniach interwencyjnych w środowisku osób 

bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PS.WOT.I.343.7(1).18  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
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 (minimum 300 mililitrów, minimum 200 kcal - zabezpieczenie przez Wykonawcę 

140 porcji każdego dnia), zapewnieniu dostępu do pracownika socjalnego/streetworkera 

oraz ratownika medycznego adresatom zadania. Miasto Gdańsk w tym celu 

zagwarantuje autobus wraz z kierowcą i materiałami eksploatacyjnymi.  
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2. Adresatami usługi są osoby bezdomne i ubogie przebywające w miejscach 

niemieszkalnych na terenie Gdańska, będące bezpośrednio narażone na zagrożenie 

wynikające z niskich temperatur w okresie zimowym.  

3. Zakres zadania obejmuje:  

1) Autobus jeździł będzie codziennie również w dni wolne od pracy tą samą trasą,                                

w tych samych godzinach (czas rozpoczęcia kursów miedzy godziną 20:00 a 21:00). 

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

a) Przystanek nr 1 - okolice Przymorza/Oliwy,  

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

przynajmniej 100 m od niego).  

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

dworcem – przynajmniej 100 m od niego).  

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

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

W trakcie postoju:  

a) pracownik gastronomiczny (dodatkowo możliwy udział wolontariuszy) będą 

wydawać osobom bezdomnym ciepły posiłek oraz ciepłe ubrania (w przypadku takiej 

konieczności),  

b) ratownik medyczny będzie oceniał sytuację zdrowotną poszczególnych osób i w razie 

potrzeby udzielał podstawowej pomocy przedmedycznej lub wzywał pogotowie, 

c) 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.  

3) Wszystkie usługi świadczone będą klientom za darmo.  

     4. Dodatkowe wymagania od Wykonawcy:  

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

2) 1 ratownik medyczny,  

3) 1 pracownik socjalny lub streetworker,  

4) pracownik gastronomiczny mogą być wspomagani bądź zastąpieni wolontariuszami.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 85000000-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 190225.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”  

Email wykonawcy: bystry@ab.org.pl  

Adres pocztowy: ul. Mostowa 1A  

Kod pocztowy: 80-788  

Miejscowość: Gdańsk  

Kraj/woj.: pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189645.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 189645.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189645.00  

Waluta:  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


