Wydział Nauk Geograficznych UŁ
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
ul. Kopcińskiego 31,
90-142 Łódź
Ogłoszenie 7/N z dnia 29.09.2014
Biuro projektu .” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w
sektorze HTR” realizowanego przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach
Priorytetu VIII, Działania 8.1 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert
dotyczących przedmiotu zamówienia jakim jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu noclegu
dla uczestników studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne” realizowanych w ramach
niniejszego Projektu przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ.
Szczegóły zamówienia:
1. Opis usługi:


Zakwaterowanie 30 osób w 15 pokojach 2-osobowych podczas 8 zjazdów (16 dni)



Termin realizacji: w semestrze I: 11-12. X., 18-19.X., 25-26.X., 8-9.XI, 15-16.XI, 2930.XI, 6-7.XII., 13-14.XII.



Pokoje powinny być zaopatrzone w 2 osobne łóżka, szafę ubraniową oraz łazienkę z
WC.



Śniadanie wliczone w cenę usługi.

2. Miejsce realizacji usługi: obiekt zlokalizowany w odległości nie większej niż 2-3 km od siedziby
Wydziału Nauk Geograficznych UŁ o standardzie hotelu min. 2 gwiazdkowego zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie obiektów hotelarskich.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia kosztów noclegów na podstawie faktycznego
wykorzystania miejsc noclegowych przez uczestników projektu.
Kryterium wyboru: Cena 100%
Oferta powinna zawierać:



Formularz rozeznania cenowego (w załączeniu).

Oferty prosimy kierować na adres Biura Projektu:
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź, tel. 42 635 43 67
z dopiskiem Nocleg/Projekt
lub na adres mailowy: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl

Termin składania ofert: 06.10.2014 r. do godz. 9.00

Formularz wyceny
…………………………………….
(miejsce i data)
…………………………………......
(imię i nazwisko, adres korespondencyjny)
Wycena
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania cenowego oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu. Oferuję następującą cenę:
lp

1

Opis usługi

Zakwaterowanie max. 30 osób w
pokojach 2-osobowych podczas 8

Liczba

Cena

netto Cena

brutto

uczestników

ogółem

ogółem

……………………..

…………………

max. 30

dniowych zjazdów (16 dni) w
terminach podanych w ogłoszeniu.
Pokoje zaopatrzone w 2 osobne
łóżka, szafę ubraniową oraz łazienkę
z WC.
Śniadanie wliczone w cenę usługi.

………………………………………………..

(własnoręczny podpis i/lub pieczęć)

