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Wydział Zamówień Publicznych UMŁ uprzejmie informuje, że wizja lokalna  
w celu zapoznania się i sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia 
w celu oceny, miejscowych uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą 
mieć wpływ na cenę oferty w postępowaniu na 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 
Przebudowa budynków przy ul Rewolucji 1905r. nr 13,  15 i 17, 

przy ul. Włókienniczej nr 12, 14 i 16 oraz ul. Włók ienniczej nr 3, 5, 7, 11 
i ul. Wschodniej 54 w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
odbędzie się dla poszczególnych posesji w następujących terminach: 
 
1. ul Rewolucji 1905 r. nr 13 w dniu 09.08.2017 r. godz. 11: 00  

                                           (administrator - Cyrulska Mariola tel. 798 734 702) 
 

Niecelowe jest ustalanie terminu wizji lokalnej nieruchomości przy ul Rewolucji 1905 r.  
nr 15 z powodu braku dostępu do wnętrza budynku. Zamurowane są wszystkie otwory 
okienne i drzwiowe na poziomie parteru. Można będzie obejrzeć ten budynek z zewnątrz  
w trakcie wizji lokalnej nieruchomości przy ul. Rewolucji 17. Powyższe nieruchomości maja 
wspólne podwórko. 
 
2. ul Rewolucji 1905r. nr 17 – w dniu 09.08.2017 r. godz. 12:00  
                   .                            (administrator - Cyrulska Mariola tel. 798 734 702) 
 
3. ul. Włókienniczej nr 12 – w dniu 10.08.2017 r. godz. 12:00  
                                              (administrator -Wyczółkowska Joanna tel. 798 734 889) 
 
4. ul. Włókienniczej nr 14 – w dniu 10.08.2017 r. godz. 13:00  
                                              (administrator-Wyczółkowska Joanna tel. 798 734 889) 
 
5. ul. Włókienniczej nr 16 – w dniu 10.08.2017 r. godz. 14:00 
                                              (administrator -Trzeciak Beata tel. 798 734 972) 
 
6. ul. Włókienniczej nr 3 – w dniu 11.08.2017 r. godz. 10:00  
                                            (administrator – Urbańska Julita tel. 798 734 987) 
 
7. ul. Włókienniczej nr 5 – w dniu 11.08.2017 r. godz. 12:00  
                                            (administrator – Kalinowski Jarosław tel. 798 735 996) 
 
8. ul. Włókienniczej nr 7 – w dniu 11.08.2017 r. godz. 13:00  
                                             (administrator – Białecka Grażyna tel. 798 735 830) 
 
9. ul. Włókienniczej nr 11 – w dniu 11.08.2017 r. godz.14:00  
                                              (administrator – Białecka Grażyna tel.798 735 830) 
 
10.  ul. Wschodniej 54 – w dniu 11.08.2017 r. godz. 11:00  
                                           (administrator – Urbańska Julita tel. 798 734 987) 
 

                                                                                                       Zatwierdził:     
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
 
        ROMAN CIEŚLAK 
          (podpis nieczytelny) 
          p.o. Dyrektora 
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