
 
            Łódź dnia 04.02.2011 
 
PPHTU ADWA Sp. z o. o.  
ul. Trzykrotki 14,  
92-704 Łódź 
NIP 7280017814, REGON 470746965 
 

Firma ADWA Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa. 
Tytuł projektu: Udział firmy ADWA Sp. z o. o. w zagranicznych targach branżowych w 2011r 
Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-387/10 
W związku z powyższym  ogłaszamy konkurs na zamówienie materiałów reklamowych - targi Moskwa 24.08.2011-
27.08.2011 
 
Wymagania: 

 Zasłonka samochodowa o wymiarach min 43x38 cm z logo ilość ok. 156 sz. 

 Gra zręcznościowa piłki na plażę o wymiarach min 15x15x2 cm z logo ilość ok. 132szt. 

 Piłka plażowa dmuchana o średnicy min 28 cm dwukolorowa z PCV z logo ilość ok. 220szt. 

 Piłka plażowa dmuchana o średnicy min 28 cm dwukolorowa przeźroczysta z PCV z logo ilość ok. 220szt. 

 Mata plażowa z daszkiem o wymiarach min 140x70 cm z logo ilość ok. 66szt 

 Długopis aluminiowy w kolorze czarnym grawerowany z logo ilość ok. 1320szt 

 Podkoszulek bawełniany biały z logo na froncie ilość ok. 330szt 

 Podkoszulek bawełniany czarny z logo na froncie ilość ok. 330szt 

 Plastikowa zapalniczka w kolorze czarnym z logo ilość ok. 880szt. 

 Podkładka plastikowa pod myszkę o średnicy min 20 cm z nadrukiem i logo ilość ok. 132szt 

 Wskaźnika z parametrami produktów VENOL w formie koła o średnicy min 198 cm z nadrukiem i logo ilość ok. 
440szt 
 

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

 100% cena,  
 
Oferty powinny zawierać nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego produktu lub usługi, 
wartość netto. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia. Oferty 
można składać w PLN 
 
Termin wykonania zamówienia: 24.08.2011 
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe. 

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: sekretariat@adwa.pl  pocztowy lub w osobiście 
siedzibie firmy, adres 93-232 Łódź, ul. Lodowa 107 
 
Termin składania ofert: 09.02.2011 do godz. 15.00 
             

mailto:sekretariat@adwa.pl

