
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
2021/2022

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L009

DSR-BAM-IV.3020.15.009.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Ekologia po Łódzku - butelkomaty

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

Lokalizacje butelkomatów zostanie ustalona z wnioskodawcą

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewidywany -
Projekt budowlano – wykonawczy, - Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót, - Przedmiar robót, - Kosztorys
inwestorski, - informacje dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art.20

15 000.00 zł

2. 5 szt. (recyklomat 195x92x398 z systemem
kompresowania oraz oprogramowaniem 125 000,00 brutto
szt. 1)

625 000.00 zł

3. 5 szt. (instalacja /podłączenie dla 1 urządzenia 20000,00
zł brutto)

100 000.00 zł

4. 5 szt. (roczna obsługa opróżnianie /serwis / konserwacja) 75 000.00 zł

5. Szkolenie z obsługi recyklomatu 15 000.00 zł

6. oznakowanie, grafika, folie, oklejanie dla 5 szt 50 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 880 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Nasz projekt dotyczy zainstalowania 5 butelkomatów - urządzeń przyjmujących plastikowe butelki, puszki oraz szklane
butelki. Zostaną one rozmieszczone w łatwo dostępnych miejscach na terenie Łodzi. Mieszkańcy będą mieli możliwość
oddawania do nich plastikowych i szklanych butelek oraz puszek za co otrzymają punkty. W zamian za nie będzie można
otrzymać atrakcyjne nagrody (np. bilety do miejskiego kina, teatrów czy muzea, jak również innych atrakcji miejskich).
Celem naszego projektu jest zachęcenie mieszkańców Łodzi do dbania o środowisko. 

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Natalia Bartosik - nataliaabartosik@gmail.com Michał Bartosik – bartosik.m3@gmail.com 

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
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Załącznik 1: Butelkomat zdjęcie poglądowe.jpg

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

[TAK] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[TAK] - Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in.
autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.

[TAK] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony
www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją
Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich
kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony
internetowej www.lodz.pl/bo poniosły.

[TAK] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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