
Ogłoszenie nr 777426-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi: Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 00434557500000, ul. ul.Kilińskiego  102 , 90-012  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6324034, e-mail sekretariat@mops.lodz.pl, faks 42 6324130. 
Adres strony internetowej (URL): https://mops.uml.lodz.pl/bip/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak 
https://mops.uml.lodz.pl/bip/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak 
https://mops.uml.lodz.pl/bip/ 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. 
Numer referencyjny: 54/2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby, w ilościach i o nominałach określonych przez Zamawiającego, które realizowane będą przez osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi we wskazanych przez Wykonawcę placówkach handlowych zlokalizowanych w obszarze terytorialnym działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zamówienie podzielone jest na trzy części: Część - 1 Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, I Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Kutrzeby 16. Część - 2 Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, II Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30. Część - 3 Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, III Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Będzińska 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi załącznik nr 1b do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III stanowi załącznik nr 1c do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 30199750-2 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021 
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia



31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
Ilość placówek handlowych realizujących talony towarowe na terenie miasta Łodzi 
90,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 12.01.2021, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


Część nr: 
1
Nazwa: 
Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, I Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. T. Kutrzeby 16.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby, w ilościach i o nominałach określonych przez Zamawiającego, które realizowane będą przez osoby kierowane przez I Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi we wskazanych przez Wykonawcę placówkach handlowych zlokalizowanych w obszarze terytorialnym działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie przez Wykonawcę, przez okres obowiązywania umowy. 3. Miejscem dostawy talonów towarowych będzie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej I Wydział Pracy Środowiskowej ul. T. Kutrzeby 16 91-016 Łódź obejmujący swym zasięgiem terytorialnym dzielnicę Łódź - Bałuty oraz dzielnicę Łódź – Polesie z wyłączeniem następujących ulic: 1 Maja, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, 6 - go Sierpnia od numeru 10 do końca, od numeru 11 do końca, Gdańska od numeru 13 do końca, od numeru 28 do końca, Inżynierska, Karolewska od numeru 1 do numeru 53, od numeru 2 do numeru 44, Kopernika, Legionów od numeru 36 do numeru 150, od numeru 37 do numeru 123, Lipowa, Łąkowa, Mała, Parkowa, Plac Hallera, Plac Barlickiego, Pogonowskiego, Politechniki od numeru 1 do numeru 11, od numeru 2 do numeru 14, Proletariacka, Próchnika od numeru 18 do końca, od numeru 35 do końca, Ptasia, Radwańska od numeru 23 do końca, od numeru 22 do końca, Rembielińskiego, Skłodowskiej - Curie, Sowia, Stefanowskiego, Struga od numeru 13 do końca, od numeru 22 do końca, Więckowskiego od numeru 21 do końca, od numeru 22 do końca, Włókniarzy od numeru 199 do końca, od numeru 200 do końca, Wołowa, Wólczańska od numeru 1 do numeru 225, Wróblewskiego od numeru 1 do numeru 29, Zamenhofa od numeru 11 do końca, od numeru 12 do końca, Zielona od numeru 12 do końca, od numeru 13 do końca, Żeligowskiego, Żeromskiego, Żwirki od numeru 7 do końca, od numeru 22 do końca. 4. Na obszarze Wydziału muszą znajdować się placówki handlowe czynne każda, od poniedziałku do piątku minimum 10 godzin dziennie oraz czynne w soboty minimum 7 godzin dziennie, w przedziale czasowym od 6:00-20:00. 5. Wykonawca jest zobowiązany sprzedać posiadaczowi talonów towarowych artykuły spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 6. Zakres asortymentowy każdej z placówek handlowych wskazanych przez Wykonawcę powinien obejmować co najmniej: 1) artykuły spożywcze: bułka kajzerka, cebula, chleb jasny pszenny 0,5 kg., chleb razowy żytni 0,5 kg., cukier, dżem w słoiku (różne smaki) 280 g., herbata liściasta 200 g., jabłka, jaja wielkości M, jogurt naturalny 150 g., kapusta kiszona, kasza jęczmienna, kasza manna, kaszanka, kefir 250 g, kiełbasa cienka wieprzowa, koncentrat pomidorowy 30 proc. 150 g., kurczak świeży, makaron 0,5 kg., marchew, margaryna zwykła 200g., masło o zawartości powyżej 82 proc. tłuszczu 200 g., mięso wieprzowe z kością, mleko o zawartości 2 proc. tłuszczu, ogórki, olej roślinny, parówki, pasztet drobiowy 250 g., pasztetowa, pieprz, pietruszka, płatki kukurydziane, podroby - serca drobiowe, podroby - wątroba wieprzowa, pomidory, ryż, salceson biały, salceson czarny, ser biały chudy, ser żółty, ser topiony 100 g., smalec 200 g, sól spożywcza, śmietana o zawartości 12 proc. tłuszczu 200 g., wołowina z kością, ziemniaki, żeberka wieprzowe, 2) artykuły przemysłowe: krem do golenia 150 ml., mydło toaletowe 100 g., nożyki do golenia jednorazowe - zwykłe, papier toaletowy zwykły, pasta do mycia zębów 75 g., płyn do mycia naczyń 0,5 litra, proszek do prania, podpaski 20 szt. op., szampon do mycia włosów 250 ml. 7. Artykuły określone w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia, muszą być w ciągłej sprzedaży w czasie trwania umowy w każdej z wytypowanych przez Wykonawcę placówek handlowych. 8. Osoby uprawnione będą mogły korzystać z wszelkich rabatów, promocji i wyprzedaży na równi z innymi klientami. 9. Talony towarowe podlegają wymianie na towar w całości. Przyjmując talony towarowe Wykonawca nie może wydawać reszty, ani wymieniać talonów towarowych na równowartość w gotówce. 10. W przypadku, gdy wartość zakupionych artykułów będzie wyższa od wartości nominalnej talonu towarowego, jego posiadacz będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 11. Wykonawca wykona i dostarczy talony towarowe na własny koszt w uzgodnionych terminach i ilościach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego składanych za pokwitowaniem. 12. Wymagany czas reagowania na żądanie Zamawiającego, dostarczenia talonów towarowych - maksymalnie do 6 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 13. Wykonawca za wykonanie i dostarczenie talonów towarowych nie pobiera żadnych opłat i prowizji. 14. Wykonawca na koszt własny dokona zabezpieczeń talonów towarowych przed ich sfałszowaniem. 15. Dostarczone talony towarowe nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisania przez Zamawiającego. 16. Talony towarowe powinny zawierać następujące oznaczenie i informacje o: 1) nominale, 2) adresach punktów sprzedaży, w których talony będą realizowane, 3) nazwie Zamawiającego (MOPS w Łodzi I Wydział Pracy Środowiskowej), 4) numerze identyfikacyjnym narastająco dla każdego talonu towarowego, 5) dacie ważności talonu towarowego (możliwości jego realizacji), 6) braku możliwości zakupu na podstawie talonów towarowych artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 7) zapis talon towarowy. 17. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł umieścić wszystkich adresów placówek handlowych na talonie towarowym, z uwagi na dużą ilość tych placówek, Wykonawca dostarczy aktualny wykaz z adresami placówek handlowych, w których talony towarowe będą mogły być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez I Wydział Pracy Środowiskowej (nie więcej niż ilość zamawianych talonów towarowych). 18. Zamawiający wymaga, aby na talonie towarowym nie było innych zapisów (np.: kupon okolicznościowy, podarunkowy, itp.) niż te o których mowa w pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia. 19. Talony towarowe będą zachowywać ważność w wytypowanych przez Wykonawcę placówkach handlowych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu, przez okres nie krótszy niż 90 dni. 20. Osoby uprawnione po zakończeniu realizacji zamówienia będą mogły zrealizować talony towarowe w terminie 30 dni od rozwiązania umowy. 21. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu talonu towarowego uniemożliwiającego jego identyfikację, Wykonawca wymieni bezpłatnie uszkodzony talon towarowy. 22. Szacunkowa ilość zamawianych i dostarczanych talonów towarowych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 9.692 szt. o nominale 10,00 zł 23. Po zakończeniu umownego okresu realizacji umowy, Zamawiający na podstawie protokołu odbioru zwróci niewykorzystane talony towarowe Wykonawcy bez dodatkowych opłat z tego tytułu. Z czynności tej zostanie sporządzony i podpisany przez obydwie strony protokół. 24. Wykonawca dokona korekty faktury vat, noty księgowo- obciążeniowej lub rachunku i zwróci wynagrodzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego niewykorzystanych talonów towarowych na konto wskazane przez Zamawiającego. 25. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, noty księgowo - obciążeniowej lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nocie księgowo - obciążeniowej lub rachunku. 26. Faktura, nota księgowo-obciążeniowa lub rachunek będzie wystawiona po dokonaniu dostawy i dostarczana do I Wydziału Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. T. Kutrzeby 16. 27. Przy wystawianiu faktury należy zastosować następujące dane identyfikacyjne: Nabywca: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP 7250028902 Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. T. Kutrzeby 16, 90-016 Łódź 28. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 29. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 30. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontroli realizacji umowy przez Zamawiającego i udzielenia ewentualnych wyjaśnień w wyznaczonym przez niego terminie. 31. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 3) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 32. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30199750-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Ilość placówek handlowych realizujących talony towarowe na terenie miasta Łodzi 
90,00
Cena
10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
2
Nazwa: 
Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, II Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby, w ilościach i o nominałach określonych przez Zamawiającego, które realizowane będą przez osoby kierowane przez II Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi we wskazanych przez Wykonawcę placówkach handlowych zlokalizowanych w obszarze terytorialnym działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie przez Wykonawcę, przez okres obowiązywania umowy. 3. Miejscem dostawy talonów towarowych będzie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej II Wydział Pracy Środowiskowej ul. Grota -Roweckiego 30 93-217 Łódź obejmujący swym zasięgiem dzielnicę Łódź - Śródmieścia oraz dzielnicę Łódź – Widzewa. 4. Na obszarze Wydziału muszą znajdować się placówki handlowe czynne każda, od poniedziałku do piątku minimum 10 godzin dziennie oraz czynne w soboty minimum 7 godzin dziennie, w przedziale czasowym od 6:00-20:00. 5. Wykonawca jest zobowiązany sprzedać posiadaczowi talonów towarowych artykuły spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 6. Zakres asortymentowy każdej z placówek handlowych wskazanych przez Wykonawcę powinien obejmować co najmniej: 1) artykuły spożywcze: bułka kajzerka, cebula, chleb jasny pszenny 0,5 kg., chleb razowy żytni 0,5 kg., cukier, dżem w słoiku (różne smaki) 280 g., herbata liściasta 200 g., jabłka, jaja wielkości M, jogurt naturalny 150 g., kapusta kiszona, kasza jęczmienna, kasza manna, kaszanka, kefir 250 g, kiełbasa cienka wieprzowa, koncentrat pomidorowy 30 proc. 150 g., kurczak świeży, makaron 0,5 kg., marchew, margaryna zwykła 200 g., masło o zawartości powyżej 82 proc. tłuszczu 200 g., mięso wieprzowe z kością, mleko o zawartości 2 proc. tłuszczu, ogórki, olej roślinny, parówki, pasztet drobiowy 250 g., pasztetowa, pieprz, pietruszka, płatki kukurydziane, podroby - serca drobiowe, podroby - wątroba wieprzowa, pomidory, ryż, salceson biały, salceson czarny, ser biały chudy, ser żółty, ser topiony 100 g., smalec 200 g, sól spożywcza, śmietana o zawartości 12 proc. tłuszczu 200g., wołowina z kością, ziemniaki, żeberka wieprzowe, 2) artykuły przemysłowe: krem do golenia 150 ml., mydło toaletowe 100 g., nożyki do golenia jednorazowe - zwykłe, papier toaletowy zwykły, pasta do mycia zębów 75 g., płyn do mycia naczyń 0,5 litra, proszek do prania, podpaski 20 szt. op., szampon do mycia włosów 250 ml. 7. Artykuły określone w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia, muszą być w ciągłej sprzedaży w czasie trwania umowy w każdej z wytypowanych przez Wykonawcę placówek handlowych. 8. Osoby uprawnione będą mogły korzystać z wszelkich rabatów, promocji i wyprzedaży na równi z innymi klientami. 9. Talony towarowe podlegają wymianie na towar w całości. Przyjmując talony towarowe Wykonawca nie może wydawać reszty, ani wymieniać talonów towarowych na równowartość w gotówce. 10. W przypadku, gdy wartość zakupionych artykułów będzie wyższa od wartości nominalnej talonu towarowego, jego posiadacz będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 11. Wykonawca wykona i dostarczy talony towarowe na własny koszt w uzgodnionych terminach i ilościach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego składanych za pokwitowaniem. 12. Wymagany czas reagowania na żądanie Zamawiającego, dostarczenia talonów towarowych - maksymalnie do 6 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 13. Wykonawca za wykonanie i dostarczenie talonów towarowych nie pobiera żadnych opłat i prowizji. 14. Wykonawca na koszt własny dokona zabezpieczeń talonów towarowych przed ich sfałszowaniem. 15. Dostarczone talony towarowe nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisania przez Zamawiającego. 16. Talony towarowe powinny zawierać następujące oznaczenie i informacje o: 1) nominale, 2) adresach punktów sprzedaży, w których talony będą realizowane, 3) nazwie Zamawiającego (MOPS w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej), 4) numerze identyfikacyjnym narastająco dla każdego talonu towarowego, 5) dacie ważności talonu towarowego (możliwości jego realizacji), 6) braku możliwości zakupu na podstawie talonów towarowych artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 7) zapis talon towarowy. 17. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł umieścić wszystkich adresów placówek handlowych na talonie towarowym, z uwagi na dużą ilość tych placówek, Wykonawca dostarczy aktualny wykaz z adresami placówek handlowych, w których talony towarowe będą mogły być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez II Wydział Pracy Środowiskowej (nie więcej niż ilość zamawianych talonów towarowych). 18. Zamawiający wymaga, aby na talonie towarowym nie było innych zapisów (np.: kupon okolicznościowy, podarunkowy, itp.) niż te o których mowa w pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia. 19. Talony towarowe będą zachowywać ważność w wytypowanych przez Wykonawcę placówkach handlowych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu, przez okres nie krótszy niż 90 dni. 20. Osoby uprawnione po zakończeniu realizacji zamówienia będą mogły zrealizować talony towarowe w terminie 30 dni od rozwiązania umowy. 21. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu talonu towarowego uniemożliwiającego jego identyfikację, Wykonawca wymieni bezpłatnie uszkodzony talon towarowy. 22. Szacunkowa ilość zamawianych i dostarczanych talonów towarowych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 375 szt. o nominale 5,00 zł 3.000 szt. o nominale 10,00 zł 475 szt. o nominale 20,00 zł 23. Po zakończeniu umownego okresu realizacji umowy, Zamawiający na podstawie protokołu odbioru zwróci niewykorzystane talony towarowe Wykonawcy bez dodatkowych opłat z tego tytułu. Z czynności tej zostanie sporządzony i podpisany przez obydwie strony protokół. 24. Wykonawca dokona korekty faktury vat, noty księgowo - obciążeniowej lub rachunku i zwróci wynagrodzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego niewykorzystanych talonów towarowych na konto wskazane przez Zamawiającego. 25. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, noty księgowo - obciążeniowej lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nocie księgowo - obciążeniowej lub rachunku. 26. Faktura, nota księgowo-obciążeniowa lub rachunek będzie wystawiona po dokonaniu dostawy i dostarczana do II Wydziału Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30. 27. Przy wystawianiu faktury należy zastosować następujące dane identyfikacyjne: Nabywca: Miasto Łódź Ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź NIP 7250028902 Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota Roweckiego 30 16, 93-217 Łódź 28. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 29. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 30. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontroli realizacji umowy przez Zamawiającego i udzielenia ewentualnych wyjaśnień w wyznaczonym przez niego terminie. 31. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 3) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 32. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 34. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości talonów towarowych pomiędzy poszczególnymi nominałami w ramach wartości brutto zawartej umowy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30199750-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
10,00
Ilość placówek handlowych realizujących talony towarowe na terenie miasta Łodzi 
90,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
3
Nazwa: 
Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, III Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Będzińska 5.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby, w ilościach i o nominałach określonych przez Zamawiającego, które realizowane będą przez osoby kierowane przez III Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi we wskazanych przez Wykonawcę placówkach handlowych zlokalizowanych w obszarze terytorialnym działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie przez Wykonawcę, przez okres obowiązywania umowy. 3. Miejscem dostawy talonów towarowych będzie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5 93-540 Łódź obejmujący swym zasięgiem terytorialnym dzielnicę Łódź - Górna oraz część dzielnicy Łódź - Polesie, w skład której wchodzą następujące ulice: 1 Maja, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, 6 - go Sierpnia od numeru 10 do końca, od numeru 11 do końca, Gdańska od numeru 13 do końca, od numeru 28 do końca, Inżynierska, Karolewska od numeru 1 do numeru 53, od numeru 2 do numeru 44, Kopernika, Legionów od numeru 36 do numeru 150, od numeru 37 do numeru 123, Lipowa, Łąkowa, Mała, Parkowa, Plac Hallera, Plac Barlickiego, Pogonowskiego, Politechniki od numeru 1 do numeru 11, od numeru 2 do numeru 14, Proletariacka, Próchnika od numeru 18 do końca, od numeru 35 do końca, Ptasia, Radwańska od numeru 23 do końca, od numeru 22 do końca, Rembielińskiego, Skłodowskiej - Curie, Sowia, Stefanowskiego, Struga od numeru 13 do końca, od numeru 22 do końca, Więckowskiego od numeru 21 do końca, od numeru 22 do końca, Włókniarzy od numeru 199 do końca, od numeru 200 do końca, Wołowa, Wólczańska od numeru 1 do numeru 225, Wróblewskiego od numeru 1 do numeru 29, Zamenhofa od numeru 11 do końca, od numeru 12 do końca, Zielona od numeru 12 do końca, od numeru 13 do końca, Żeligowskiego, Żeromskiego, Żwirki od numeru 7 do końca, od numeru 22 do końca. 4. Na obszarze Wydziału muszą znajdować się placówki handlowe czynne każda, od poniedziałku do piątku minimum 10 godzin dziennie oraz czynne w soboty minimum 7 godzin dziennie, w przedziale czasowym od 6:00-20:00. 5. Wykonawca jest zobowiązany sprzedać posiadaczowi talonów towarowych artykuły spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 6. Zakres asortymentowy każdej z placówek handlowych wskazanych przez Wykonawcę powinien obejmować co najmniej: 1) artykuły spożywcze: bułka kajzerka, cebula, chleb jasny pszenny 0,5 kg., chleb razowy żytni 0,5 kg., cukier, dżem w słoiku (różne smaki) 280 g., herbata liściasta 200 g., jabłka, jaja wielkości M, jogurt naturalny 150 g., kapusta kiszona, kasza jęczmienna, kasza manna, kaszanka, kefir 250 g, kiełbasa cienka wieprzowa, koncentrat pomidorowy 30 proc. 150g., kurczak świeży, makaron 0,5 kg., marchew, margaryna zwykła 200 g., masło o zawartości powyżej 82 proc. tłuszczu 200 g., mięso wieprzowe z kością, mleko o zawartości 2 proc. tłuszczu, ogórki, olej roślinny, parówki, pasztet drobiowy 250 g., pasztetowa, pieprz, pietruszka, płatki kukurydziane, podroby - serca drobiowe, podroby - wątroba wieprzowa, pomidory, ryż, salceson biały, salceson czarny, ser biały chudy, ser żółty, ser topiony 100 g., smalec 200 g,sól spożywcza, śmietana o zawartości 12 proc. tłuszczu 200g., wołowina z kością, ziemniaki, żeberka wieprzowe, 2) artykuły przemysłowe krem do golenia 150 ml., mydło toaletowe 100 g., nożyki do golenia jednorazowe - zwykłe, papier toaletowy zwykły, pasta do mycia zębów 75 g., płyn do mycia naczyń 0,5 litra, proszek do prania, podpaski 20 szt. op., szampon do mycia włosów 250 ml. 7. Artykuły określone w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia, muszą być w ciągłej sprzedaży w czasie trwania umowy w każdej z wytypowanych przez Wykonawcę placówek handlowych. 8. Osoby uprawnione będą mogły korzystać z wszelkich rabatów, promocji i wyprzedaży na równi z innymi klientami. 9. Talony towarowe podlegają wymianie na towar w całości. Przyjmując talony towarowe Wykonawca nie może wydawać reszty, ani wymieniać talonów towarowych na równowartość w gotówce. 10. W przypadku, gdy wartość zakupionych artykułów będzie wyższa od wartości nominalnej talonu towarowego, jego posiadacz będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 11. Wykonawca wykona i dostarczy talony towarowe na własny koszt w uzgodnionych terminach i ilościach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego składanych za pokwitowaniem. 12. Wymagany czas reagowania na żądanie Zamawiającego, dostarczenia talonów towarowych - maksymalnie do 6 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 13. Wykonawca za wykonanie i dostarczenie talonów towarowych nie pobiera żadnych opłat i prowizji. 14. Wykonawca na koszt własny dokona zabezpieczeń talonów towarowych przed ich sfałszowaniem. 15. Dostarczone talony towarowe nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisania przez Zamawiającego. 16. Talony towarowe powinny zawierać następujące oznaczenie i informacje o: 1) nominale, 2) adresach punktów sprzedaży, w których talony będą realizowane, 3) nazwie Zamawiającego (MOPS w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej), 4) numerze identyfikacyjnym narastająco dla każdego talonu towarowego, 5) dacie ważności talonu towarowego (możliwości jego realizacji), 6) braku możliwości zakupu na podstawie talonów towarowych artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 7) zapis talon towarowy. 17. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł umieścić wszystkich adresów placówek handlowych na talonie towarowym, z uwagi na dużą ilość tych placówek, Wykonawca dostarczy aktualny wykaz z adresami placówek handlowych, w których talony towarowe będą mogły być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez III Wydział Pracy Środowiskowej (nie więcej niż ilość zamawianych talonów towarowych). 18. Zamawiający wymaga, aby na talonie towarowym nie było innych zapisów (np.: kupon okolicznościowy, podarunkowy, itp.) niż te o których mowa w pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia. 19. Talony towarowe będą zachowywać ważność w wytypowanych przez Wykonawcę placówkach handlowych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu, przez okres nie krótszy niż 90 dni. 20. Osoby uprawnione po zakończeniu realizacji zamówienia będą mogły zrealizować talony towarowe w terminie 30 dni od rozwiązania umowy. 21. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu talonu towarowego uniemożliwiającego jego identyfikację, Wykonawca wymieni bezpłatnie uszkodzony talon towarowy. 22. Szacunkowa ilość zamawianych i dostarczanych talonów towarowych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 4.120 szt. o nominale 10,00 zł 23. Po zakończeniu umownego okresu realizacji umowy, Zamawiający na podstawie protokołu odbioru zwróci niewykorzystane talony towarowe Wykonawcy bez dodatkowych opłat z tego tytułu. Z czynności tej zostanie sporządzony i podpisany przez obydwie strony protokół. 24. Wykonawca dokona korekty faktury vat, noty księgowo - obciążeniowej lub rachunku i zwróci wynagrodzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego niewykorzystanych talonów towarowych na konto wskazane przez Zamawiającego. 25. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, noty księgowo - obciążeniowej lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nocie księgowo - obciążeniowej lub rachunku. 26. Faktura, nota księgowo-obciążeniowa lub rachunek będzie wystawiona po dokonaniu dostawy i dostarczana do III Wydziału Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Będzińska 5. 27. Przy wystawianiu faktury należy zastosować następujące dane identyfikacyjne: Nabywca: Miasto Łódź Ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź NIP 7250028902 Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, 93-540 Łódź 28. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 29. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 30. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontroli realizacji umowy przez Zamawiającego i udzielenia ewentualnych wyjaśnień w wyznaczonym przez niego terminie. 31. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 3) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 32. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30199750-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Ilość placówek handlowych realizujących talony towarowe na terenie miasta Łodzi 
90,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






