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Łódź, dnia 16.05.2018 r. 

 

 Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

Z A P R A S Z A 

do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia :  

przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej  

i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla 

potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

3. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 

(tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, 

90-012 Łódź) – sekretariat pokój nr 306,  III piętro. 

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

oraz napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na 

badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności 

połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla potrzeb 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. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  

Grzegorz Przygodzki, e-mail: g.przygodzki@mops.lodz.pl, numer telefonu: 42 685 43 87 

Roland Kozłowski, e-mail: r.kozlowski@mops.lodz.pl,  numer telefonu: 42 685 43 45 

7.Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem opisu zamówienia stanowiącym załącznik do 

niniejszego ogłoszenia . 

8.Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów 

potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia 
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8. Informacje dotyczące zawierania umowy:  

8.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji 

zamówienia – ( wzór umowy w załączeniu do zapytania ofertowego). 

8.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, obowiązany jest do podpisania umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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. 

11. Załączniki do zapytania ofertowego: 

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy, 

c) Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 

 

 

……………………………………….. 

                                                                                                         podpis Dyrektora MOPS w Łodzi 

 

 

 


