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Zarz4dDr6g Wojew6dzkich w tr-odzi

al. Pilsudskiego 12,90-051 L6d2
tel.42 6162263

DI.06.01.2019

Rzeczpospolita
Polska

Zmieniamy t6dzkie z Funduszami Europejskimi

@' Unia Europejska
Europ€F*i Fundusz

Rozwolu Regionaln go

unz, ..L.#.,.1,a.19.r..

I Nazwa i opis przedmiotu zam6wienia:

Produkcja i emisja dw6ch, 10-15 minutowych program6w promocyjnych z lektorem
jgzyka migowego (eden program dla ka2dego z ponilszych projekt6w), w telewizji
o zasiggu regionalnym (wojew6dztwo t6dzkie), wraz z ptawani autorskimi do utrwalania

na no6nikach danych, darmowego rozpowszechniania i emitowania program6w przez

ZDW w l-odzi na kanalach komunikacyjnych:

Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 703 na odcinku Chruilin - Brzoztiw - do

31.10.2019 r.

Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 716 na odcinku Stefan6w - Rokiciny - do

31.10.2019 r.

Czas antenowy emisji program6w: w godzinach I 7.00-21 .00 (o najwigkszej ogl4dalno3ci)

na kanale telewizyjnym o najwigkszej dostgpnoSci dla mieszkaiic6w wojew6dztwa
16dzkiego.

Emisja program6w za poSrednictwem nadajnik6w naziemnych.

W tygodniu poprzedzaj4cym emisjg kaZdego programu, maj4 ukaza6 sig na antenie kanalu

telewizyjnego zwiastuny wraz z bilbordami sponsorskimi z dostarczonymi przez

Zamawiai4cego logotypami i tre6ci4.

Dodatkowe informac ie dot. zam6wienia:

Liczba emisji pojedynczego programu: 2 (premiera i powt6rka).

Liczba zwiastun6w dla pojedynczego programu: minimum 10.

DlugoS6 zwiastun6w: minimum 20 sekund.

Czas emisji zwiastun6w: l'7 .00-22.00

Czas emisji powt6rki programu: 8.00-22.00

2. Kryterium wyboru ofert: cena.

3. Do oferty naleiry dol4czy6, potwierdzon4 pisemnie ceng emisji programu, przedstawion4

przez stacjq telewizyjn4, w kt6rej bgdzie emitowany (skan pisma).

4. Termin skladania ofert do 18 sierpnia 2019 r.

Proiekt jest wspolfinansowany przezUnig Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budzetu palistu'a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dawa

L6dzkiego na lata20l4 *2020
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Zmieniamy t'6dzkie z Funduszami Europejskimi

Miejsce skladaniu or".t, or"rtf nu*r, ,ouauu na wypelnionym zal4cznik't nr 1; na adres

g-mail ; ofertyagrzdw. lodz. Pl

ZloZenie zapliaria ol'ertowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

a otrzymanie oferty nie j est r6"'nor'9dne ze zloleriem zam6wienia Prze z Zamaw\q4cego

i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy'

Unia EuroPejska
Europeiski rundus?
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DYRE R

6

T

lli oslo isft

Zorzqd Drog Woiewddzkkh w todzi
90-4151 iod2, Al. pilsudskreqo i2

r(egon 47095064S
ret. 42 616_22"50, fax 42 61 6-22-51
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Projektjest wspolfinansowany przez Unig Europejsk4 z Europejskiego Fundlszu Rozwoju

Regionalnego oraz z bud2etu pafstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
t-6dzkiego na lata20l4 - 2020
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