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Przedmiot zapytania: 

W związku z promocją projektu realizowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa 

łódzkiego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowłódz - 

II Etap”, ZDW w Łodzi  zwraca się z prośbą o wycenę poniższego przedmiotu zamówienia 

z podaniem ceny netto i brutto. 

Produkcja i emisja 10 - 15 minutowego programu promocyjnego w telewizji o zasięgu 

regionalnym (województwo łódzkie), emitującej program za pośrednictwem nadajników 

naziemnych, na terenie województwa łódzkiego, wraz z prawami autorskimi do utrwalania na 

nośnikach danych, darmowego rozpowszechniania i emitowania programów przez ZDW 

w Łodzi na kanałach komunikacyjnych. 

Czas antenowy emisji programu: w godzinach 17.00 – 21.00 (o największej 

oglądalności) na kanale telewizyjnym o największej dostępności dla mieszkańców 

województwa łódzkiego. 

Odbiorcami programu będą ostateczni beneficjenci projektu – mieszkańcy 

województwa, użytkownicy dróg wojewódzkich, przedstawiciele firm wdrażających projekt, 

inwestorzy, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz media. 

Celem produkcji będzie pokazanie inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi 

wojewódzkiej nr 726 oraz promocja projektu ze wskazaniem korzyści, szans rozwoju, 

poprawy infrastruktury transportowej jakie niosą dla województwa łódzkiego. W tygodniu 

poprzedzającym emisję programu, powinny ukazać na antenie kanału telewizyjnego 

zwiastuny wraz z bilbordami sponsorskimi z dostarczonymi przez Zamawiającego logotypami 

i treścią. 

Proponowany termin realizacji zamówienia do 29-06-2016 r. 

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena 
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Jednocześnie informuję, iż złożenie zapytania ofertowego nie stanowi oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a otrzymanie oferty nie są równorzędne ze złożeniem 

zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowią podstawy do roszczenia praw ze strony 

wykonawcy do zawarcia umowy. 

 

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie oferty do dnia 10-05-2016, drogą mailową na adres: 

info@zdw.lodz.pl 

 

Kontakt: 

 

Marcin Nowicki 

Kierownik Zespołu ds. Informacyjnych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

Tel. 609782060 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@zdw.lodz.pl

