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Warszawa, 31.10.201]

PRoToKÓŁ z RoZsTRzyGNlĘclA zApyTANlA oFERToWE NR 01lz/2o18
WYNAJ EM POWI ERZCH N l WYSTAW! EN N ICZEJ WRAZ Z WYKO NAN l EM ZAB U D
OWY STO ISKA
WYSTAWoWEGo NA TARGl cosMoPRoF BoLoNlA WŁocHY 2o18 W DNlAcH 15_,l8 MARCA
2018
(zasada kon ku rencyjności)

FlRMA:
l. ZAMAWlAJĄCY:

lNSPlRE SP. Z o.o.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66
ll. TRYB zAMÓWlENlA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konku rencyjności)

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

lll. PRZEDMloT zAMÓWlENlA lJEGo oPIS:
1. Dotyczy: TARGl COSMOPROF BOLONlA 201B
2. PoWlERzcHNlA TARGoWA

3.

4.

Szczegoły zapytania:
a. Rezerwacja miejsca wystawowego na imprezie targowej
b, Powierzchnia na stoisko - B- 12M2
. Głębokośćmaksymalna stoiska - nie więcej niż 3 metry
. optymalna głębokośćstoiska - 2 metry
. Wysokość nie mniejsza niż2,5 metra
c. opłata rejestracyjna
d, Wpis do katalo8u targowego
e. Przyłącze prądu

ZABUDoWA TARGoWA
a. Zabudowa stoiska wystawienniczego
b. Powierzchnia stoiska - 8- 12m2
c. Otwarte z 1 lub 2 stron strony (2 lub 3 strony zabudowane)
d. Pełen branding stoiska zgodny wymogami programu poDDzIAŁANlE 3.3.3
WspARclE trłśpw pRoMocJl MAREK pRoDUKToWycH _ Go To BRAND
e. grafikami marek zamawiającego na kazdej ze ścian(łącznie szerokość min ,l0
metrów Ścian min x 2,5 metra wysokośĆ))

f.

5.
6.
a

Minimum 6 punktów oświetleniowych

zamawiający zastrze}a sobie prawo wprowadzania zmian na
etapie realizacji zamówienia.
Opis zamówienia:
ZamawiającY oczekuje od oferenta przedstawienie oddzielnej
oferty propozycji cenowej
wYnajmu Powierzchni wYstawien niczej (wraz ze wskazaniem
na mapie lokalizacji +
oznaczenia wejśćdo hali).
ZamawiającY oczekuje od oferenta przedstawienie oddzielnej
oferty propozycji cenowej
zabudowY targowej wraz z pełnym obrandowaniem stoisk u orurmontazem
zabudowy na
zakupionej powierzch ni targowej.
prosimy o nieskładanie cząstkowych
ofert pod uwagę będą brane jedynie oferty
zawierające zarówno powierzchnie jak i zabudowę targową.

5, Z

Powodu nie wPłYnięcia żadnej oferty spełniającej kryteria wyznaczone w zapytaniu
ofertowym Komisja nie dokonała wyboru Oferty.
Protokół sporządzono dnia 08.11.2017
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Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego
Prezes zarządu lnspire Sp, z o.o,
MAC|EJ WA

Data/Podpis /Piecz
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