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Łódź, dn. 08.10.2014 r.  

Wydział Nauk Geograficznych UŁ 

Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ 

ul. Kopcińskiego 31 

90-142 Łódź 

 

Ogłoszenie nr 14/Materiały promocyjne/ z dnia 08.10.2014 

Biuro projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących 

zatrudnienia 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 zwraca się z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia jakim jest 

wykonanie  materiałów promocyjnych dla niniejszego Projektu, na podstawie złożonego projektu. Bardzo 

prosimy o przesłanie  formularza oferty cenowej zgodnie z opisem zamówienia poniżej: 

Lp. Opis zamówienia Wymiary ilość 

1 Wykonanie roll-up’ów 1 m x 2 m 2 

2 Wykonanie tabliczek oznakowujących biuro projektu 14 x 21 cm (21 x 29 cm) 1 

3 Wykonanie tabliczek oznakowujących sale zajęć 14 x 21 cm (21 x 29 cm) 3 

  

Informacje dodatkowe: 

1. Cena zamówienia uwzględnia dostawę zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Miejsce dostawy zamówienia: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Biuro Projektu ” Przyszłość w 

turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR” , ul. 

Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 204F, tel. 42635 46 74 

3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2014 

4. Zamawiający uwzględnia możliwość wydłużenia terminu zamówienia do 2 tygodnia od daty 

określonej jako termin realizacji zamówienia pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

uzasadnienia. 

Kryterium wyboru: najniższa cena 

 

Termin składania ofert: 14.10.2014 r.  

Oferty prosimy kierować na adres Biura Projektu:  

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

ul. Kopcińskiego 31,  

90-142 Łódź, tel. 42 635 46 74, pok. 204 F 

lub na adres mailowy: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl 

 

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

zamówienia (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 

mailto:agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl
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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 ogłoszeniu, informuję, że cena wykonania zamówienia wynosi: 

 

Lp. Opis zamówienia Wymiary Liczba Cena 
jedn. 
netto 

Cena 
jedn. 
brutto 

Cena 
brutto  
ogółem 

1 Wykonanie roll-up’ów 1 m x 2 m 2    

2 Wykonanie tabliczek oznakowujących biuro 
projektu 

14 x 21 cm 
(21 x 29 cm) 

1    

3 Wykonanie tabliczek oznakowujących sale 
zajęć 

14 x 21 cm 
(21 x 29 cm) 

3    

 

 

 

……………………………………………….. 

(własnoręczny podpis i/lub pieczęć) 

 


