
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ul. Konrada Leczkowa 1A  

80-432 Gdańsk 
 

Gdańsk, dn 16.01.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

(tryb art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1205 ze zm.) 

 

1. Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1205 ze zm.), który wskazuje, że: „Jednostka sektora finansów 

publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1986 ze zm.), może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych 

przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, niniejsze zapytanie ofertowe zastrzeżone 

jest wyłącznie dla spółdzielni socjalnych. Oferty złożone przez podmioty nie będące 

spółdzielnią socjalną nie będą rozpatrywane. W związku z tym Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza zainteresowanych do składania ofert 

cenowych na „obsługę punktu informacyjnego, punktu kancelaryjnego oraz utrzymanie 

porządku na posesji i w obiekcie przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku”. 

2. Przedmiotem zapytania jest obsługa punktu informacyjnego, punktu kancelaryjnego 

oraz utrzymanie porządku na posesji przy ul. Konrada Leczkowa 1A odbywająca się  

w systemie 12 godzinnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:00 do 19:00. 

3. Szczegółowy sposób wykonania usługi: 

1) udzielanie szczegółowych informacji klientom oraz niedopuszczenie do wstępu 

osób nieuprawnionych na teren budynku; 

2) udzielanie informacji telefonicznej i bezpośredniej klientom zgłaszajacym się do 

punktu informacyjnego w zakresie działania systemu pomocy społecznej; 

3) kierowanie klientów do właściwych komórek organizacyjnych MOPR i GPO; 

4) wydawanie ulotek i materiałów informacyjnych na temat usług świadczonych 

przez MOPR; 

5) obsługa platformy dla osób niepełnosprawnych; 

6) otwieranie bocznych klatek schodowych; 

7) dozorowanie terenu wewnętrznego i zewnętrznego z wykorzystaniem video 

monitoringu; 

8) kontrola alarmu systemu powiadamiania pożaru w godzinach pracy punktu, 

odwoływanie bądź potwierdzanie zagrożenia pożarem; 

9) zapobieganie wchodzeniu na teren posesji i do budynku osób niepowołanych; 

10) dbanie o czystość poprzez sprzątanie holu głównego, toalety przy portierni, 

schodów wejściowych i podjazdu; 

11) w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem schodów wejściowych, 

podjazdu i głównego ciągu komunikacyjnego; 

12) codzienne odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych na terenie posesji  

i wokół niej w okresie zimowym; 

13) zagrabianie i usuwanie liści w okresie jesienno-zimowym na schodach 



wejściowych, podjeździe i głównym ciągu komunikacyjnym; 

14) włączanie oświetlenia zewnętrznego o zmierzchu i wyłączanie o świcie; 

15) codzienne sprawdzenie zabezpieczenia obiektu przed włamaniem; 

16) codzienny obchód pomieszczeń wewnątrz budynku, wyłączenie w razie potrzeby 

oświetlenia w toaletach i ciągach komunikacyjnych; 

17) zamykanie wejścia głównego do budynku i bocznych klatek schodowych; 

18) załączanie alarmu włamaniowego; 

19) wprowadzanie zwrotek pocztowych do systemu M-dok; 

20) otwieranie i kopertowanie korespondencji. 

Wykonawca zabezpiecza materiały i środki do utrzymania czystości we własnym 

zakresie. Odśnieżarkę spalinową i pozostałe narzędzia zabezpiecza Zamawiający. 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 

31.12.2019 r. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, oprócz spełniania 

warunku wskazanego w ust. 1: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

5) którzy zatrudniają osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, 

tj.w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1828 ze zm.). 

6. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 Wykonawca złoży 

oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. 

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

8. Ofertę (załącznik nr 2 i załącznik nr 1) w formie pisemnej wraz z zaparafowaną umową 

(załącznik nr 3) należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Miejski Ośrodek 

Pomocy w Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk nie później niż do dnia 

23.01.2019 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na obsługę 

punktu informacyjnego, punktu kancelaryjnego oraz utrzymanie porządku na posesji  

i w obiekcie przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku”. 

9. Osobą do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w sprawach dotyczących 

procedury jest Piotr Rudowicz, tel. 58/342-31-55. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2019 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 213 Gdańsk  

ul. Konrada Leczkowa 1A. Zamawiający dokona wyboru i powiadomi o wyborze oferty 

do dnia 25.01.2019 r. 

11. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Umowa zostanie zawarta nie 

później niż 30.01.2019 r. 

12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 15a ustawy o spółdzielniach 

socjalnych, a w sprawach nieregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty postępowanie nie podlega 

unieważnieniu. 

14. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 8 nie zostaną rozpatrzone. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybierania oferty, bez 

podawania przyczyn. W takim przypadku, zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci. 



16. Organizator może zmodyfikować warunki niniejszego postępowania przed upływem 

terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie upubliczni tę informację na własnej 

stronie internetowej i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert. 

17. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium: 

 

Cena – 100% 

wartość punktowa kryterium – cena, wyliczana będzie według wzoru: 

 

cena oferty najtańszej 

C= ------------------------------ x 100 

cena oferty badanej 

 

sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów. 

 


