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Myślenice dnia 16.12.2022r. 
Zapytanie ofertowe 

O-IV.261.15.2022 
Na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2019r. poz. 
2019 z późniejszymi zmianami) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej 
ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie jest równa lub nie przekracza kwotę 130 000,00 zł. 

 
Oferta na usługę – przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni dla osób 
bezdomnych dla osób z terenu Gminy Myślenice na rok 2023 

Zakres usług obejmuje czynności polegające na: 
1. Udzieleniu tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Myślenice w postaci miejsca w noclegowni, gdzie osoba skierowana będzie miała 
możliwość spędzenia nocy  w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.  

2. Umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży. 
3. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej. 
4. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej 

wymiany. 
5. Umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju. 
6. Ze względu na specyfikę przedmiotu oferty, faktyczna liczba osób, którym 

świadczone będą usługi w postaci udzielenia noclegu, a liczba świadczeń 
uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagać będą tego rodzaju 
pomocy.  
 

Warunki współpracy:  
1. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa odbywa się na podstawie 

skierowania wydanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. 
2. Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów noclegu  na podstawie faktury na wskazane 

konto. 
3. Oferta obowiązuje na rok 2023 

 
Wymagania:   

1. W ofercie powinna być zawarta dzienna kwota utrzymania 1 osoby oraz 
informacja o opłacie bądź jej braku za gotowość.  

 
Sposób i termin składania ofert:  
Oferty można składać w następujący sposób: 

- drogą pocztową  – na adres Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 
82 32-400 Myślenice, 
- drogą elektroniczną - na adres sekretariat@cusmyslenice.pl  lub 
- na dzienniku podawczym tutejszego Centrum Usług Społecznych. 

- termin składania ofert do 27.12.2022r. do godz. 12.00 
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