PS.III.273.11.2017

Zaproszenie do składania ofert na
Świadczenie usług schronienia dla mieszkańców gminy Skarżysko – Kamienna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na
świadczenie usług schronienia w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r dla średnio
miesięcznie 15 mieszkańców (kobiet i mężczyzn) gminy Skarżysko – Kamienna. Schronisko
musi być wpisane do rejestru placówek zapewniających schronienie tj. w Rejestrze
Wojewody Świętokrzyskiego, w odległości nie większej jak 30 km od Skarżyska- Kamiennej.
Schronisko powinno gwarantować usługę schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnić
niezbędne warunki socjalne określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w tym:
- całodobowe przebywanie w placówce przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu
- trzy posiłki dziennie, w tym minimum jeden gorący
- odpowiednie pomieszczenia umożliwiające mieszkańcom spożywanie oraz
przygotowywanie posiłku i gorącego napoju, które mogą pełnić również funkcję świetlicy
- dostęp do węzłów sanitarnych z bieżącą ciepłą i zimną wodą ( kabiny natryskowe,
umywalki, sedesy, pisuary)
- zmianę odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienie wyprania brudnej
- środki higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości
- czystą pościel i bieliznę pościelową
- pokoje z oknami i odpowiednim metrażem, nie mniej niż 4m²/osobę , 3m²/osobę w
przypadku wyposażenia w łóżka piętrowe, oraz miejsce na przechowywanie rzeczy
osobistych
- w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18°C
- w przypadku osób starszych zapewnienie im odpowiednich warunków stosownych do
wieku i stanu zdrowia.
Placówka świadcząca usługi schronienia ma obowiązek:
- przyjąć wszystkich bezdomnych posiadających skierowanie wydane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z zastrzeżeniem warunku zachowania
trzeźwości
- zapewnić transport osoby kierowanej z wskazanego przez pracownika MOPS miejsca
pobytu bezdomnego do schroniska.

- prowadzić pracę socjalną w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii
odwykowej, pomoc w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych i osobistych, podjęcie
aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności społecznej i samodzielności życiowej
- zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia
z bezdomności
- prowadzenia doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego
-zapewnienie kontaktów z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach
pomocy
- zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej
potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego
- stałej współpracy z pracownikami MOPS w Skarżysku – Kamiennej
- zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę
- zapewnić poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej do godz.13:00 dnia 21 grudnia 2017r (pokój nr 1 Sekretariat).
W ofercie cenowej należy wskazać cenę za 1 osobodzień, (w której należy wyszczególnić
wartość jednego gorącego posiłku i wartość kosztów pobytu, która stanowi różnicę między
dziennym kosztem utrzymania w schronisku osoby bezdomnej, a kosztem obiadu). Do oferty
należy dołączyć oświadczenie o wpisie do Rejestru Wojewody Świętokrzyskiego placówek
prowadzących schronienie ze wskazaniem pozycji w tym rejestrze.
Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wybranym Wykonawcą zostanie
zawarta umowa, której projekt w załączeniu. Postepowanie prowadzone jest na podstawie
art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r , poz. 1579 z późn.zm).
Załączniki :
1. Druk oferty cenowej
2. Wzór umowy

