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Biuro Projektu: Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego31, pokój 204F 

www.turyzm.edu.pl/projekt_htr.php 

OGŁOSZENIE nr 29/Usługa poligraficzna/ z dn. 04.08.2015 r.  

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 poszukuje wykonawców zamówienia dotyczącego 

wydruku i oprawy prac dyplomowych dla uczestników studiów podyplomowych „Nowoczesne 

usługi turystyczne”. 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wydruk prac dyplomowych dla 49 uczestników studiów podyplomowych w liczbie 

egzemplarzy: 4 dla 1 uczestnika projektu (łącznie 196 egzemplarzy) 

2. Parametry przedmiotu zamówienia: 

 Format: A4 

 Układ tekstu: pionowy 

 Papier: min. 80g offset 

 Okładka: twarda oprawa z napisem „Praca dyplomowa” 

 Kolorystyka: całość pełny kolor 

 Objętość: 50-80 stron bez okładki 

3. Termin realizacji zamówienia: 17.08.2015 – 15.09.2015 r. 

II. Zobowiązania Wykonawcy: 

1. wydrukowanie prac dyplomowych dla 49 uczestników studiów podyplomowych w liczbie 

egzemplarzy: 4 dla 1 uczestnika projektu zgodnie z parametrami zamówienia (łącznie 196 

egzemplarzy) 

III. Zobowiązania Zamawiającego: 

1. Realizator projektu wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ramach umowy cywilno-prawnej 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

faktury. 

IV. Wymagania oraz kryteria wyboru oferty:  

1. Wymagania wobec Wykonawcy: 
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 min. 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poligraficznych/kserograficznych 

2. Kryterium wyboru: najniższa cena – 100% 

V. Oferta powinna zawierać: 

1. Formularz rozeznania cenowego załączony do ogłoszenia (Załącznik 1) 

2. Akceptację warunków umowy (Załącznik 2) 

VI. 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 46 74 

z dopiskiem: ogłoszenie/29/Usługa poligraficzna 

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

VII. Termin składania ofert: 10.08.2015 r. do godz. 16.00 

 

Realizator Projektu nie zakłada możliwości składania ofert częściowych 

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi oferentami. 

 

Prosimy o umieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 
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Załącznik nr 1 

……………………………………. 

(miejsce i data) 

……………………………………… 

…………………………………...... 

…………………………………... 

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny)    

  

Wycena  

W odpowiedzi na ogłoszenie nr 29 z dnia. 04.08.2015 oferuję: 

 Wykonanie  zamówienia zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu 

 Informuję, że cena brutto za wykonanie 1 egzemplarza pracy dyplomowej wyniesie: 

…………….  

Załączniki (o ile są wymagane): 

1. …………………………….   

2. …………………………….  

  

……………………………………………….. 

(własnoręczny podpis i/lub pieczęć) 
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Załącznik nr 2 

UMOWA ZLECENIA  (o świadczenie usług) nr …………… 

Zawarta w dniu ………..  pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 

65, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez dr Andrzeja Stasiaka, Kierownika 

Projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w 

sektorze HTR”  (POKL.08.01.02-10-028/14), realizowanego w ramach Działania 8.1. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 

a ……………………………………………..(nazwa Zleceniobiorcy, siedziba, adres), wpisanym do 

KRS (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji), pod numerem: .................... przez 

............................ Regon: ......................, NIP: .......................... reprezentowanym przez……………… 

- na podstawie odpisu z KRS, (ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania) – stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

§ 1 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie poza siedzibą UŁ, prac polegających na 

wydrukowaniu prac dyplomowych dla 49 uczestników studiów podyplomowych „Nowoczesne 

usługi turystyczne”  w liczbie 196 egzemplarzy:  4 egzemplarze pracy dla 1 uczestnika projektu, 

zgodnie z parametrami zamówienia określonymi w pkt. 2, w/g stawki za 1 szt. ……….. złotych 

brutto, w terminie: 17.08.2015 – 15.09.2015 

2. Strony zgodnie ustalają następujące parametry zamówienia: 

I. Format: A4 

II. Układ tekstu: pionowy 

III. Papier: min. 80g offset 

IV. Okładka: twarda oprawa z napisem „Praca dyplomowa” 

V. Kolorystyka: całość pełny kolor 

VI. Objętość: 50-80 stron bez okładki 

3. Studia, o których mowa w pkt. 1 są realizowane przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ dla  

Uczestników Projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli 

poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR” (POKL.08.01.02-10-028/14). 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 1 w okresie od ……do….. 
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* niepotrzebne skreślić

                                                                             

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …. zł brutto 

(słownie: ….), zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Stawkę ustalono na podstawie: budżet Projektu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zostanie wypłacone po uprzednim potwierdzeniu 

wykonania pracy zleconej przez dr Andrzeja Stasiaka, Kierownik Projektu ” Przyszłość w 

turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze 

HTR”  (POKL.08.01.02-10-028/14), realizowanego w ramach Działania 8.1. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przedłożeniu faktury przez Zleceniobiorcę. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie … dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zleceniodawcy. 

6. Wynagrodzenie jest finansowane w ramach projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe 

wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR” (POKL.08.01.02-10-028/14), 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

§ 4 

 W razie zwłoki w wykonaniu zlecenia, Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy.  

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd w Łodzi. 

3. Wszelkie zmiany warunków umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu i są skuteczne po podpisaniu przez obie strony.  

§ 6 

Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

………………………………………         ………………………………                                              

       WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY 

Umowę zawarto zgodnie z ustawą  „Prawo zamówień publicznych” w trybie:  

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8). 

Zamówienie zrealizowane zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 83, z dn. 18.06.2015 r. 

Pozycja rejestru nr…………………………………..      

            

 

 

PODPIS i pieczątka dysponenta środków/ 

Zamawiającego 
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