PiotrkÓwTrybunalski,21.06.2010 r.
lnformacja o planowanym
postępowaniuo wartościnieprzekraczającĄrÓwnowartoŚcikwoty 14.000euro na wykonanie imontaż w miejscuwskazanym
''Przebudowa u!.
przezzamawiającego 1 szt. tab|icy pamiątkowej wg załączonegoWzoruwzwiązku zrea|izaĄą zadania pn.:
''Trakt Wielu Kultu/' w Piotrkowie Trybunalskim''
Dąbrowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą'' W ramachprojektu
!.
Nazwa, adres ZamawiĄącego oraz nazwa i adres jednostkiwnioskującej:
Uząd Miasta w PiotrkowieTryb, 97-300 PiotrkowTrybuna|skiu|.Szko|na28., Biuro lnwestycji i RemontÓw,
ll.
opis przedmiotuzamÓwienia 1 szt. tab|icyW9 Wzoru:
zAŁĄczN|K
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Wzor tab|icypamiątkowej
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PRoJEKT WsPoŁFlNANsoWANYPMEZ UNlĘEURoPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGOFUNDUSZUROZWOJUREGIONALNEGO
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PRZEBUDoWA UL. DĄBRoWsKlEGo WRAZ z N|EZBĘDNĄ|NFRASTRUKTURĄ
TEcHNlczNĄ
W RAMACH PROJEKTU NR WND.RPLD.O6.OI.OO.OO.OO5/09
,,TRAKTWIELU KULTUR
- RozWoJ PoTENGJAŁU TURYsTYczNEGo MIASTA PoPRzEz REWITALIZAGJĘ
ZABYTKOWYGH OBSZAROW
PIOTRKOWATRYBUNALSKIEGO''
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cAŁKoWlTA WARToŚc PRoJEKTU

- 22 527 135,00 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA
Z EFRR

16 361 O4O,OOPLN

:
NAzwABENEFTcJENTA

Miasto Piotrkow Trybunalski

FUNDUSZE EURoPEJSKIE DLA RozWoJU REGIoNU ŁoDzKlEGo
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UWAGA:
1. wymiarytab|icypamiątkowej: h x | = 70 cm x 90 cm
2. tablicazPCV gruboŚci10 mm
3. wysokoŚc |iter maksyma|naw stosunku do technicznych moz|iwoŚci
rozmiesz czenia wymaganego tekstu
4. symbo| RPo, symbo| woj. łodzkiego oraz symbo| Unii Europejskiej
rozmieszczone zgod nie z zaltącznikiem g raficznym

Terminwykonaniazamowieniado 30.07,2010r.
do
proszenisą o złoŻenie
Wykonawcyplanowanympostępowaniem
Zainteresowani
lt!.
składania
do
przesłanie
pisma
zaproszenia
o
godz.
1o.o0
r.
do
dnia o5.o7,2o10
orazadresu
numerutelefonulfaxu
ofertwrazz podaniemadresudo korespondencji,
pisemnei.
na|eivdokonacw formie
e-mail.Zgłoszenia
do qodz. {5.30
formiepisemnejdo dnia 14.07.2010
złoŻycw
ofertęna|eŻy
a.
b.
c.
d.

w siedzibie.UrządMiastaw PiotrkowieTrybunalskimul. Szkolna28, Biuro
osobiście
!ub,
|nwestycji i RemontowIll p. pok.64, 97.300PiotrkÓwTrybunalski
przesłićna adres: |JrządMiasta W PiotrkowieTrybunalskimu|. Szko|na28, Biuro
lub,
i RemontÓw,97.300PiotrkowTrybuna|ski
tnwestycji
lub
wersjioryginalnej
poiniejszym
dostarczeniem
za
732-18-43,
44
faxemna numer.
poŹniejszym
Z3
e.mail:
i.paczuska@piotrkow.pl
,
W wersji e|ektronicznejna
wersji oryginalnej.
dostarczeniem
oferty otrzymanepo terminieskładaniaofert zostaną zwroconeWykonawcombez
otwierania.
Do ofertvmuszą bvć dołączonenastępuiącedokumentv:
i podpisanyformularzoferlyi
a) wypełniony
b) podpisanywzorumowy;
o ile były Wymaganeprzez
c) inne dokumenty : (np.; certyfikatyitp.
Zamawiajqcego)
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