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Informacja o 
    

 
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urz

Miasta Łodzi, w imieniu Zama
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łód
miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia, oceny
realizacji przedmiotu zamówienia, które mog
pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum
użytkowa nia budynków przy 
i niezbędną infrastruktur ą techniczn
wschodniej budynku oraz przebudowa istniej
ul. Rewolucji 1905 r. nr 31
infrastruktur ą techniczn ą oraz aran
budynku w systemie „zaprojektuj i
posesji, zlokalizowanych przy:

 
-  ul. Włókienniczej 11 w Łodzi

Grażyna Białecka, e-mail: g.bialecka@zlm.lodz.pl
 
-  ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 w

Jarosław Kalinowski, e-mail: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 

Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

(Projekt 1) 

                                                                                                                          

                                                                    Łódź, dnia 08.03.2018 

 
 

Informacja o terminie wizji lokalnej  

ń Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urz
, w imieniu Zamawiającego Miasta Łodzi - Zarządu Inwestycji Miejskich

447 Łódź - informuje, że w celu zapoznania si
zacji zamówienia oraz otoczenia, oceny miejscow

zamówienia, które mogą mieć wpływ na cenę oferty w
Rewitalizacja Obszarowa Centrum  Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i zmiana sposobu 

nia budynków przy ul. Włókienniczej 11  w Łodzi, wraz z
ą techniczn ą i aran żacją architektoniczn

wschodniej budynku oraz przebudowa istniej ącej zabudowy  w granicach działki przy 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 31  w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb

ą oraz aran żacją architektoniczn ą dla elewacji wschodniej 
budynku w systemie „zaprojektuj i  wybuduj” - wyznaczył terminy wizj

: 

Łodzi - na dzień 15.03.2018 r., godz. 11 :00
g.bialecka@zlm.lodz.pl;  tel. 798 735 830) 

w Łodzi - na dzień 15.03.2018 r., godz. 12 :00
mail: j.kalinowski@zlm.lodz.pl;  tel. 798735996) 

   Zatwierdził:
  z up. Prezydenta Miasta Łodzi

ROMAN CIE
(podpis nieczytelny)

    p.o. Dyrektora

Wydziału Zamówie

ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 

0002/17 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 

ź, dnia 08.03.2018 r.  

 Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu 
Inwestycji Miejskich,  

w celu zapoznania się i sprawdzenia 
miejscowych uwarunkowań 

 oferty w postępowaniu, 
Przebudowa i zmiana sposobu 

Łodzi, wraz z  rozbiórkami 
 architektoniczn ą dla elewacji 

granicach działki przy 
zagospodarowaniem terenu i niezb ędną 

 dla elewacji wschodniej 
wizji lokalnej dla n/w 

:00 (administrator – 

:00 (administrator –
 

Zatwierdził:  
z up. Prezydenta Miasta Łodzi  

 
ROMAN CIEŚLAK  

(podpis nieczytelny)  
 

p.o. Dyrektora  
                                                                                                                         

Wydziału Zamówie ń Publicznych  
 


