
Zarządzenie nr 36/VIII/2018 

Burmistrza Namysłowa 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem 

dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia  dla osób bezdomnych z terenu Gminy 

Namysłów 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) 

     

Burmistrz Namysłowa 

zarządza co następuje: 

       

§ 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: 

- pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej, 

polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Namysłów  

- zadanie określone w ust.1 realizowane będzie przez organizacje pozarządowe lub inne 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573 ze zm.), które prowadzą działalność 

statutową w dziedzinie objętej konkursem, a wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

3. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym 

się na stronach Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce: Jednostki organizacyjne Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Namysłowie, Ogłoszenia o naborze oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

 

§ 2 

 

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

BURMISTRZ 

  /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 



Załącznik do Zarządzenia Nr 36/VIII/18 

Burmistrza Namysłowa 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1769 z późn. zm.), art. 13 ust 1 w związku z art. 2 ust l. pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z 

późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 

2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy 

społecznej poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - 

zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów w roku 2019. 

1. W zakres zadania wchodzi: 

Zadanie nr 1. 

Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego 

całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem 

niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej 

mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub 

wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w 

społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.  

Zadanie nr 2.  

Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami 

opiekuńczymi,  tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 

opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych wraz z zapewnieniem 

niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej 

mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub 

wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w 

społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób  

Zadanie nr 3.  

Zapewnienie schronienia w noclegowni osobom bezdomnym 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca 

noclegowego w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących 

ochronę życia i zdrowia.  



Zadanie nr 4.  

Zapewnienie schronienia w ogrzewalni osobom bezdomnym. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego 

interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu - ogrzewalni, wyposażonym co 

najmniej w miejsca siedzące.  

2. Każdorazowe umieszczenie osób, o której mowa w zadaniach 1 – 4, odbywa się na podstawie 

skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji o przyznaniu tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo decyzji o przyznaniu tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydanej przez  

Dyrektora lub zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.  

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w 

placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi 

zgodnie z normami minimalnymi określonymi w załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3 

załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, 

schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 

896).  

4. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm) w każdej z wymienionych  w 

niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym 

zakresie. 

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie   następować będzie do 20 

grudnia. 

6. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy, 

w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie w roku 2019, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi. 

7. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających 

tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę. 

8. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów 

placówkach był zapewniony na poziomie określonym w  Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i 

ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).  

9. Zamawiający wymaga złożenia ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form 

schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w schronisku dla 

osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz miejsca w 

ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności od 

zakresu świadczonych usług.  

10. Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem. 



11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności z 

normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosowanie do zawartej 

umowy. 

12. Termin realizacji zamówienia: od  01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r.  

13. Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach: 

1) Załącznik nr 1 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych 

2) Załącznik nr 2 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

3) Załącznik nr 3 - oferta na świadczenie usługi w formie noclegowni 

4) Załącznik nr 4 - oferta na świadczenie usługi w formie ogrzewalni  

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

oferenta.  

14. Kryteria wyboru oferty:  

    a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 70% 

    b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa opolskiego - najbliższa lokalizacja)  

        - waga kryterium 30%   

15. Miejsce i termin złożenia ofert:  

wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1, nr 2, nr 3 lub nr 4 do 

niniejszego zapytania można złożyć:  

a) drogą elektroniczną  na adres e‐ mail : opsnamyslow@poczta.onet.pl 

b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 

Namysłów 

(liczy się data wpływu do OPS)  

c) osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 

Namysłów, pokój nr 21. 

Oferty należy składać do 9 stycznia 2019r. do godz. 12.00.  

16. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie 

internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

Aplikacje, które wpłyną  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

OPS. 

17. Klauzula RODO 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia w trybie zapytania ofertowego: 



zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów, 

2) wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub 

pod adresem email opsnamyslow@poczta.onet.pl, 

3) administrator - OPS w Namysłowie wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym 

może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów  lub poprzez email  

opsnamyslow@poczta.onet.pl, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO   w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego pn.” Świadczenie usług schronienia  dla  osób bezdomnych ( kobiet i 

mężczyzn)   stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.)  ”, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a 

konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy, 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

9) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    w art. 18 ust. 2 RODO 

***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 



** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.  

Imię i Nazwisko : Anna Gałczyńska (Dyrektor OPS)   

Tel. 77410 75 02   e‐mail: opsnamyslow@poczta.onet.pl  

Załączniki :  

1. Formularze ofertowe załącznik nr 1, nr 2, nr 3,nr 4  

2. Projekty umów  

3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

                                                                              Burmistrz Namysłowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego z dnia   grudnia 2018r. 

 

Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba, adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/fax: …………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Składam ofertę na realizację zadania wskazanego w zapytaniu ofertowym na świadczenie usługi 

schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu ar. 48a ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.)  

w formie: 

− tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, 

Dla osób uprawnionych zobowiązuje się świadczyć usługę na poniższych warunkach: 

1. Cena netto …………………… zł 

Obowiązujący podatek VAT ………….% ……………….. zł 

Cena brutto ………………….. zł 

Słownie: …………………………………………………………………………… zł 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną za jedną dobę pobytu osoby uprawnionej  

w placówce. 

3. Oświadczam/y,  że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizację podmiotu 

zamówienia. 



4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie 

wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń. 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Miejscowość i data      Podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego z dnia  grudnia 2018r. 

 

Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba, adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/fax: …………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Składam ofertę na realizację zadania wskazanego w zapytaniu ofertowym na świadczenie usługi 

schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu ar. 48a ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.)  

w formie: 

− miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

Dla osób uprawnionych zobowiązuje się świadczyć usługę na poniższych warunkach: 

1) Cena netto …………………… zł 

Obowiązujący podatek VAT ………….% ……………….. zł 

      Cena brutto ………………….. zł 

      Słownie: …………………………………………………………………………… zł 

2) Cena określona w ust. 1 jest ceną za jedną dobę pobytu osoby uprawnionej  

w placówce. 

3) Oświadczam/y,  że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizację podmiotu 

zamówienia. 

4) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie 

wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń. 



5) Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Miejscowość i data      Podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

do zapytania ofertowego z dnia  grudnia 2018r. 

Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba, adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/fax: …………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Składam ofertę na realizację zadania wskazanego w zapytaniu ofertowym na świadczenie usługi 

schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu ar. 48a ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.)  

w formie: 

− tymczasowego miejsca w  noclegowni  

Dla osób uprawnionych zobowiązuje się świadczyć usługę na poniższych warunkach: 

1. Cena netto …………………… zł 

Obowiązujący podatek VAT ………….% ……………….. zł 

Cena brutto ………………….. zł 

Słownie: …………………………………………………………………………… zł 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną za jedną dobę pobytu osoby uprawnionej  

w placówce. 

3. Oświadczam/y,  że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizację podmiotu 

zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie 

wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń. 



5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Miejscowość i data      Podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4  

do zapytania ofertowego z dnia 7 grudnia 2018r. 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba, adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/fax: …………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Składam ofertę na realizację zadania wskazanego w zapytaniu ofertowym na świadczenie usługi 

schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu ar. 48a ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.)  

w formie: 

− tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni  

Dla osób uprawnionych zobowiązuje się świadczyć usługę na poniższych warunkach: 

1. Cena netto …………………… zł 

Obowiązujący podatek VAT ………….% ……………….. zł 

Cena brutto ………………….. zł 

Słownie: …………………………………………………………………………… zł 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną za jedną dobę pobytu osoby uprawnionej  

w placówce. 

3. Oświadczam/y,  że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizację podmiotu 

zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie 

wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń. 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 



 

 

………………………………    ……………………………… 

Miejscowość i data      Podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt umowy do zapytania ofertowego - schronienie 

Umowa nr ……………… 

zawarta w dniu …………………………………. w Namysłowie pomiędzy: 

Gminą Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, NIP: 752 13 59 204 

Podmiot reprezentujący Gminę:   

Jednostka : Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, reprezentowany przez panią Annę 

Gałczyńską – Dyrektora Ośrodka, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” , 

a 

……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną/ym do 

……………………………………………………………………………………………….. 

Reprezentowaną/ym przez Pana/Panią …………................................…………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych（Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm).  

                                                                           § 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie 

tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z 

zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie 

pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, 

rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie 

do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. 

2. Strony ustalają, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym 

mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w 

sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).  

3. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla 

osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, tj. osób z terenu 

Gminy Namysłów. 

4. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie ……………………………… 

(dokładny adres schroniska). 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się 

będzie na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 



bezdomnych, wydanej przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Namysłowie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres 

i okres świadczenia usługi. 

2. Strony ustalają, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie 

świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.  

Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji o przyznaniu tymczasowego 

schronienia  wydanej bez zbędnej zwłoki.  

3. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą  

o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

                                                               

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, iż koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt 

stałych wydatków rzeczowych i osobowych wraz z wyżywieniem łącznie wynosi 

............................................. zł brutto, 

 słownie: (.....................................................……………………………………………..).  

2.  Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych 

wyłącznie za czas rzeczywistego przebywania w schronisku. 

3. Podstawą rozliczenia finansowego za dany miesiąc będzie faktura wraz z załączonym 

zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych oraz ilość dni pobytu. 

Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 10 dnia następnego 

miesiąca. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 

miesiąc poprzedni w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

             Dane do faktury 

            Nabywca: Gmina Namysłów 

                 ul. Dubois 3 

                 46-100 Namysłów 

                 NIP 752 13 59 204 

           Odbiorca/Płatnik: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  

                 ul. Harcerska 1 

                 46-100 Namysłów 

 

§ 4 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 

niniejszej umowy przez upoważnionego do tego pracownika OPS, a w szczególności do : 

1) kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych, 

2) kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych, 

3) merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi, 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z minimalnym zakresem usług, 

określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Namysłowie w zakresie realizacji 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów 

socjalnych,  

3) pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny 

w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, 

4) informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących bezdomnego, 

a mających wpływ na wydaną decyzję np. sytuacja zawodowa lub finansowa 

bezdomnego. 

 

§ 6 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia  stycznia 2019 roku  do dni 31 grudnia  

2019 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje 

jedynie żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej.  

                                                                

§ 7 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przy realizacji niniejszej umowy Zamawiającego będzie 

reprezentować Teresa Pankowska (Tel.: 77 410 75 04, e-mail:  

t.pankowska@opsnamyslow.pl) 



lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego,  

a Wykonawcę …………………………….………………..   (tel…., fax …., e-

mail…………….). 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Integralną częścią umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe z dnia ……………………….. 

2) Oferta Wykonawcy z dnia……………………………………...  (data wpływu) 

 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

          Zamawiający                                                                     Wykonawca 

 

…………………………..                       ……………………………….  

 

 

 



                                                                          

          

Projekt umowy do zapytania ofertowego - schronienie z usługami opiekuńczymi 

Umowa nr ……………… 

zawarta w dniu …………………………………. w Namysłowie pomiędzy: 

Gminą Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, NIP: 752 13 59 204 

Podmiot reprezentujący Gminę:   

Jednostka : Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, reprezentowany przez panią Annę 

Gałczyńską – Dyrektora Ośrodka, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” , 

a 

……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną/ym do 

……………………………………………………………………………………………….. 

Reprezentowaną/ym przez Pana/Panią …………................................…………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych（Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm).  

 

                                                                           § 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi 

tj. udzielenie całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi wraz z zapewnieniem 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. Strony ustalają, 

iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje 

osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób 

bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla 

osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. 

z 2018r. poz. 896). 

2. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla 

osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, tj. osób z terenu Gminy 

Namysłów.  

3. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie ………………………… 

(dokładny adres schroniska). 



 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się 

będzie na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko 

świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi. 

2. Strony ustalają, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie 

świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie 

zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydanej bez zbędnej zwłoki. 

3. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą  

o powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, iż koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej tj. ogólny koszt 

stałych wydatków rzeczowych i osobowych wraz z wyżywieniem łącznie wynosi 

............................................. zł brutto, słownie: (.................................................……….).  

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie 

za czas rzeczywistego przebywania w schronisku. 

3. Podstawą rozliczenia finansowego za dany miesiąc będzie faktura wraz z załączonym 

zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych oraz ilość dni pobytu. 

Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 10 dnia następnego 

miesiąca. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 

miesiąc poprzedni w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

             Dane do faktury: 

            Nabywca: Gmina Namysłów 

                 ul. Dubois 3 

                 46-100 Namysłów 

                 NIP 752 13 59 204 

           Odbiorca/Płatnik: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  

                 ul. Harcerska 1 

                 46-100 Namysłów 

§ 4 



1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 

niniejszej umowy przez upoważnionego do tego pracownika OPS, a w szczególności do : 

1) kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych, 

2) kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych, 

3) merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi, 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z minimalnym zakresem usług, 

określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Namysłowie w zakresie realizacji 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów 

socjalnych,  

3) pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w 

terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, 

4) informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących bezdomnego, a 

mających wpływ na wydaną decyzję np. sytuacja zawodowa lub finansowa bezdomnego. 

§ 6 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia  stycznia 2019 roku  do dnia 31 grudnia  

2019 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje 

jedynie żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej.                  

§ 7 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przy realizacji niniejszej umowy Zamawiającego będzie 

reprezentować Teresa Pankowska (Tel.: 77 410 75 04, e-mail:  

t.pankowska@opsnamyslow.pl) 

a. lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego,  

a Wykonawcę …………………………….………………..   (tel…., fax …., e-

mail…………….). 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 



Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11 

Integralną częścią umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe z dnia ……………………………………. 

2) Oferta Wykonawcy z dnia……………………………………...  (data wpływu) 

 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

          Zamawiający                                                                     Wykonawca 

 

…………………………..                       ……………………………….  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

Projekt umowy do zapytania ofertowego - noclegownia 

Umowa nr …………. 

zawarta w dniu …………………………………. w Namysłowie pomiędzy: 

Gminą Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, NIP: 752 13 59 204 

Podmiot reprezentujący Gminę:   

Jednostka : Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, reprezentowany przez panią Annę 

Gałczyńską – Dyrektora Ośrodka, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną/ym do 

……………………………………………………………………………………………….. 

Reprezentowaną/ym przez Pana/Panią …………................................…………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych（Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm).  

 

                                                                           § 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca 

noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących 

ochronę życia i zdrowia. 

2. Strony ustalają, iż standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób 

świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia są zgodne z 

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. z 

2018r. poz. 896). 

3. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla osób 

skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, tj. osób z terenu Gminy 

Namysłów. 

4. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie ……………………………… (dokładny 

adres noclegowni). 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej tymczasowego  

schronienia w noclegowni, odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni 



wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Skierowanie zawierać będzie: 

imię i nazwisko świadczeniobiorcy. 

2. Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia usługi również w oparciu o dane 

przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.  

3. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą  

o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, iż koszt 1 pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych 

wydatków rzeczowych i osobowych wynosi ............................................. zł brutto( słownie: 

................................................……………………………….). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie 

na czas rzeczywistego przebywania w noclegowni. 

3. Podstawą rozliczenia finansowego za dany miesiąc będzie faktura wraz z załączonym 

zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych oraz ilość dni pobytu. 

Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 10 dnia następnego 

miesiąca. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 

miesiąc poprzedni w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Dane do faktury: 

            Nabywca: Gmina Namysłów 

                 ul. Dubois 3 

                 46-100 Namysłów 

                 NIP 752 13 59 204 

           Odbiorca/Płatnik: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  

                 ul. Harcerska 1 

                 46-100 Namysłów 

§ 4 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru na realizacją niniejszej 

umowy przez upoważnionego do tego pracownika OPS, a w szczególności do kontroli warunków 

socjalno – bytowych osób bezdomnych. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z 

minimalnym zakresem usług, określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej 

umowy. 



 

§ 6 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia  stycznia 2019r.  do dnia 31 grudnia 2019r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wykonawcy przypadku, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu przysługuje jedynie 

żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

5. Odstąpienie od umowy musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej.  

§ 7 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przy realizacji niniejszej umowy Zamawiającego będzie 

reprezentować Teresa Pankowska (Tel.: 77 410 75 04, e-mail:  

t.pankowska@opsnamyslow.pl) 

a Wykonawcę …………………………….…   (tel…….., fax …..…., e-mail…………………..). 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11 

Integralną  częścią umowy są:  

1) Zapytanie ofertowe z dnia ………………………..  

2) Oferta Wykonawcy z dnia…………………(data wpływu) 

 

mailto:t.pankowska@opsnamyslow.pl


 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

          Zamawiający                                                                     Wykonawca 

 

 

…………………………..                       ……………………………….  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt umowy do zapytania ofertowego - ogrzewalnia 

Umowa …………………….. 

 

zawarta w dniu …………………………………. w Namysłowie pomiędzy: 

Gminą Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, NIP: 752 13 59 204 

Podmiot reprezentujący Gminę:   

Jednostka : Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, reprezentowany przez panią Annę 

Gałczyńską – Dyrektora Ośrodka, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 

……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną/ym do 

……………………………………………………………………………………………….. 

Reprezentowaną/ym przez Pana/Panią …………................................…………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych（Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm).  

                                                                           § 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług tymczasowego schronienia 

umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), 

wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. 

2. Strony ustalają, iż standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje 

osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia są zgodne 

z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, 

schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896). 

3. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla 

osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, tj. osób z terenu Gminy 

Namysłów. 

4. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie ……………………………… (dokładny 

adres ogrzewalni). 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej tymczasowego 

schronienia w ogrzewalni, odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego 



przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko 

świadczeniobiorcy. 

2. Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia usługi również w oparciu o dane 

przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.  

3. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą  

o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

                                                              

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, iż koszt  pobytu 1 osoby bezdomnej tj. ogólny koszt stałych wydatków 

rzeczowych i osobowych wynosi ............................................. zł brutto, słownie: ( 

.........................................……………………………….zl brutto). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie 

na czas rzeczywistego przebywania w ogrzewalni. 

3. Podstawą rozliczenia finansowego za dany miesiąc będzie faktura wraz z załączonym 

zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych oraz ilość dni pobytu. Fakturę wraz 

z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 10 dnia następnego miesiąca. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 

miesiąc poprzedni w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Dane do faktury 

            Nabywca: Gmina Namysłów 

                 ul. Dubois 3 

                 46-100 Namysłów 

                 NIP 752 13 59 204 

           Odbiorca/Płatnik: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  

                 ul. Harcerska 1 

                 46-100 Namysłów 

§ 4 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru na realizacją niniejszej 

umowy przez upoważnionego do tego pracownika OPS, a w szczególności do kontroli warunków 

socjalno – bytowych osób bezdomnych. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z 

minimalnym zakresem usług, określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2. 



 

§ 6 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia  stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,  

z zastrzeżeniem, iż gotowość do świadczenia usługi będzie następowała  od 01 stycznia do 30 

kwietnia danego roku  oraz od 01 października do 31 grudnia danego roku. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wykonawcy przypadku, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu przysługuje jedynie żądanie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

5. Odstąpienie od umowy musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej.                                                    

§ 7 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przy realizacji niniejszej umowy Zamawiającego będzie 

reprezentować Teresa Pankowska (Tel.: 77 410 75 04, e-mail:  

t.pankowska@opsnamyslow.pl)  

a Wykonawcę …………………………….…   (tel…., fax …., e-mail…………………….). 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Integralną częścią umowy są: 

1. Zapytanie ofertowe z dnia ………………………..  

2. Oferta Wykonawcy z dnia…………………(data wpływu) 

 



 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

          Zamawiający                                                                     Wykonawca 

 

 

…………………………..                       ……………………………….  

                                                                                                     

 

                                                                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia …………………... pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

Gminą Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, NIP 752 13 59 204 

Podmiot reprezentujący Gminę   

Jednostka : Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

reprezentowana przez panią Annę Gałczyńską - Dyrektora Ośrodka  

zwanej w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” 

a 

……………………………………………………………………… 

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”. 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach  

i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane   

osoby bezdomnej umieszczonej w ………………….. na podstawie …………..  wydanej przez  

Dyrektora lub zastępcę Dyrektora Ośrodka.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy nr ………………………….  

z dnia …………………………...  

 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 



2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba 

że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.  

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 5 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W 

takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający  

w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 



 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych 

określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,  

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Administratora danych.  

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania umowy tj. 

………………………………………………. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 

gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych; 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i 

od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

 



 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora danych. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                           ____________________ 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 

 

 


