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ZAPYTANIEOFERTOWENR 2/2012

Uniwersytet Łódzki w związku z realizacją zadania pt Międzywydziałowe Interdyscyplinarne
Studia
Doktoranckie realizowanego w ramach projektu "Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki
opartej na wiedzy - oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ" nr UDA-POKL.04.01.01.00045/10-00 zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę proponowanych przez Państwa firmę usług:
l.Zamawiający:
Uniwersytet Łódzki
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie
Biuro projektu:
ul. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
2, Przedmiot zamówienia:
Zakwaterowanie:
w okresie od 20.05.2012r do 28.05.2012r jednej osoby w pokoju l-osobowym o standardowym
wyposażeniu, z pełnym węzłem sanitarnym.
w okresie od 21.05.2012r do 27.05.2012r jednej osoby w pokoju l-osobowym o standardowym
wyposażeniu, z pełnym węzłem sanitarnym.
Dodatkowym wymogiem jest możliwość parkowania samochodu na parkingu hotelowym. W przypadku gdy
jest to usługa dodatkowo płatna prosimy o oddzielną wycenę.
3. Termin płatności:
14 dni od daty wystawienia faktury, po wykonaniu usługi.
4. Oferta powinna zawierać:
- pełne dane teleadresowe oferenta,
- cenę brutto przedmiotu zamówienia ( cena brutto za jeden dzień zakwaterowania x dni = cena brutto)
5. Sposób złożenia oferty:
Oferta zawierająca datę jej sporządzenia powinna zostać przesłana w formie elektronicznej na adres
ewakik@uni.lodz.pl, bądź listownie lub osobiście na adres biura projektu: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź,
pokój 07. W przypadku ofert składanych listownie bądź osobiście datą złożenia oferty będzie data jej
wpłynięcia do biura projektu.
Termin składania ofert upływa w dniu ~ rt\Ov~~
2012r. o godz. 12.00.
Osoba do kontaktu: Ewa Kikowska tel 42 635 43 27.
6. Przy wyborze oferty decydować będzie cena oferty brutto.
Wszystkie firmy, które złożą oferty zostaną powiadomione o wynikach postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia zapytania.
KOORDYNATOR ZADAN 10\'·/'11
UDA-POKL04.01.01-OO-045/10IOa
,Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flcxi« ".<Y
i gospodarki opartej na wiedzy - ofer..
kierunków nauk ~~~t{~.'
rfn s ołeczny« U;:.'

Ww;

i

a

/
Unr..

I':;' .:;>-

ŁÓDZKI

PROJEKT 4.1.1: "KSZTAŁCENIE KADR DLA POTRZEB RYNKU FlRXICURITY
NA WIEDZY - OFERTA KIERUNKÓW

I GOSPODARKI

NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH

OPARTEJ

UŁ"

