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Zapytanie służące szacowaniu wartości zamówienia  
na usługę wynajmu sali konferencyjnej na potrzeby Ogólnopolskiego Spotkania Komitetów 

Rewitalizacji 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

 

Przedmiot Zamówienia 

Wykonawca, w ramach realizacji tej usługi, ma zapewnić wynajem sali konferencyjnej, na potrzeby 
Ogólnopolskiego Spotkania Komitetów Rewitalizacji, w dniach: 

12 kwietnia 2019 r.: w godzinach 12:00-18:00 

13 kwietnia 2019 r.: w godzinach 08:00-12:00 

z liczbą miejsc dla 60 osób. 

Zamawiający wymaga, aby sala konferencyjna, została wynajęta w obiekcie położonym,  
na obszarze miasta Łodzi, w promieniu około 2 km (plus minus 1 km) od siedziby  
Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, znajdującej się przy ul. Piotrkowskiej 171,  
90-447 Łódź. 

Zamawiający wymaga, żeby w ramach usługi Wykonawca zagwarantował: 

a) wydzielone przed salą konferencyjną miejsce wraz ze stolikiem do rejestracji uczestników 
spotkania, 

b) stojaki na terenie kompleksu lub inne urządzenia, służące oznaczeniu miejsca spotkania, 

c) krzesła, w ustawieniu teatralnym, dla wymaganej liczby uczestników, w każdym dniu 
spotkania,  

d) ekran projekcyjny i projektor multimedialny, 

e) mobilny stolik pod projektor w przypadku, gdy nie jest on przytwierdzony do sufitu, 

f) pilot do zmieniania slajdów, 

g) tablica typu flipchart, papier i flamastry, 

h) sprzęt nagłaśniający, 

i) bezpłatny i bezprzewodowy dostęp do Internetu, 

j) listwy zasilające – (4 szt.; długość kabla w zależności od rozmieszczenia gniazdek w sali oraz 
jej wielkości) do wykorzystania przez uczestników spotkania, 

k) możliwość regulacji klimatyzacji zapewniająca wymianę powietrza,  

l) bezpłatne zaplecze sanitarne dopasowane do liczby uczestników, 

m) infrastruktura (np. winda, podjazdy) dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
i umożliwiająca dostęp do sali konferencyjnej, 
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n) bezpłatna szatnia/pomieszczenie do przechowywania walizek i okryć wierzchnich dla 
uczestników wraz z obsługą. 

Sala ma zostać udostępniona Zamawiającemu 60 minut przed rozpoczęciem spotkania. Sala musi 
spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom pracy1. 

Ponadto, obiekt, w którym Wykonawca wynajmie salę konferencyjną, musi posiadać otwartą 
przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie tej sali, lub w jej bliskim położeniu, tak by można 
zorganizować w niej usługę cateringową, w każdym dniu spotkania. 

 

Termin wykonania zamówienia 

12-13 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie 
jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, a tym samym 
nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy. 

                                                            
1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 


