
Łódź, 13.12.2017 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., 

poz. 2164 ze zm.) 

Z A P R A S Z A 

do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie                     

i transport druków dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Asortyment oraz szacunkowa ilość wyszczególniona została w załączniku nr 1 do 

zaproszenia ofertowego. 
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w postaci dostaw częściowych, na 

podstawie zamówień  przekazywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania 

umowy.  
3. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów pomiędzy poszczególnymi 

asortymentami pakietu asortymentowo-cenowego w ramach wartości brutto 

zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego  

i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez 

Wykonawcę. 

5. W pozycjach, w których załączniku nr 1 napisano "różne wzory", na całościowy 

nakład złożą się częściowe zamówienia (w przypadku małych nakładów łącznych - 

minimalny nakład pojedynczego zamówienia to 50 sztuk, w przypadku większych 

najczęstsze pojedyncze nakłady to min. kilkaset sztuk).  

6. Miejscem dostarczenia druków będzie 31 placówek zlokalizowanych  

w Łodzi (ich spis znajduje się w załączonym do zaproszenia wzorze umowy- 

załącznik nr 2). Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wraz  

z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,  

w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność, bez obciążania go z tego tytułu  

dodatkowymi kosztami. 

7. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 

każdorazowo, na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. 

Zamówienie może być  złożone telefonicznie, potwierdzone faksem lub  e-mailem. 

8. Zamawiający określi w zamówieniu asortyment, ilości oraz miejsce dostawy druków. 

9. Zapłata za dostarczone artykuły będzie płatna w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu do jego siedziby  tj. 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego102/102a  w drodze 

przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. Dniem zapłaty jest dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 
 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. 

 



3. Miejsce i termin złożenia oferty:  

 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku 

 

4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy wraz z numerem telefonu 

kontaktowego oraz napis „Zapytanie ofertowe na  do udziału w zapytaniu ofertowym  

w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie i dostawa druków dla  Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łodzi”. 
 
5. Ceny w ofercie składanej przez wykonawcę mają być wyrażone cyfrą oraz słownie.  

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty jego 

wykonania 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Marzena Wiśniak, adres, e-mail: 

m.wisniak@mops.lodz.pl , tel. 0 42 685 43 47.  

 

7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki 

realizacji zamówienia. 

 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, obowiązany jest do podpisania umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

 

9. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze 

złożeniem zamówienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i nie stanowi 

podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy. 

 

10. Zamawiający wymaga, by oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca 

reprezentowany jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo we 

właściwej formie.  

 

 

 

 

Piotr Rydzewski 

p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi 

mailto:d.dulaj@mops.lodz.pl

