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Warszawa 30.05.2O18

RozEzNANlE RYNKU NR 01lK/2o18
TRANSPORT EKSPONATÓW NA !Z WYDARZENlA TARGOWEGO WYDARZENlU TARGOWYMlNTERCHARM UKRA|NA W DNlAcH 18-2o WRZEśNln zols

(zasada konku rencyjności)

FlRMA:

l. ZAMAWIAJĄCY:
lNSPlRE SP. Z o.o.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 52'l 353 65 66

ll. TRYB zAMóW!ENlA
zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konkurencyjności)

Kod CPV: 63520000-0 Usługi agencji transportowych

lll. PRZEDM|oT zAMÓWlENlA lJEGo oPlS:
1, Dotyczy: TARG| |NTERCHARM UKRAINE 2018, KUOW, UKRA|NA - usługa transportueksponatów na iz wydarzenia targowego
2. llość usług : 1

3. Szczegoły zapytania:

Transport eksponatów na wydarzenie: za2-434Warszawa, Polska ul. Potrzebna 38 do
lnternational Exhibition Centre (lEC)Address: 15, Brovarsky prospect, Kiev, Ukraine ...
Termin odbioru: najpóŹniej do14.09.2O18ltermin dostarczenia max. 17.og2o18
Transport eksponatów zwydarzenia: odbiór z lnternational Exhibition Centre (lEC)Address:
15, Brovarsky Prospect, Kiev, Ukraine .,.

do 02-434 Warszawa, Polska ul. Potrzebna 38

Termin odbioru w dniu 20.09./21 09,2O1B / dostarczenie nie później niz do 30.10.201B,

a. Wielkość ładunku : 1 m3
b, Waga ładunku: DO 130 KG
c. Paczka

1, jedna paczka 50 X 55 X 45 CM 20 KG.
2. dwie paczkiX254X22X3l CM 29 KG.
3. jedna paczka 1O1 x20 x26 CM 27 KG.



. Jako opcję prosimy o cenę wraz z
ubezpieczeniem.

karnetem ATA i gwarancją

na etapie realizacji

i brutto oraz terminu

p. z o.o.

B.

C.

zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
zamówienia,
Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty cenowej netto
realizacji transportu eksponatów na i z wydarzenia targtwego.

'ltiJ*#f.;

ostateczny termin przedstawienia ofert: 13.0g.2o1 8 godz,: 24.00
liczY się data wPłYwu do siedziby firmy poprzezoowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

Skan PodPisanej ofertY naleŻY PrzesłaĆ na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierskąlub złożyc osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: lnspire Sp. z o.o., ul. Łuki Małe 20A, oz-ąEąWarszawab. pocztaelektroniczna:
Adres e-mail: gotobrand@netinspire.pl

c. Osobiście:
Adres: ul. Potrzebn a 38 02-448 Warszawa

RozstrzYgnięcie rozeznania ofertowego nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od ostatecznegoterminu na złozenie ofert.

WYdatek PoniesionY zostanie w ramach projektu ,,promocja innowacyjnych maseczekkosmetycznych BeautyFace na rynkach p"rrpókty*icznych - rozwój i umocnienie marki,,,W ramach Programu OPeracyjnego lnteligentny Rozwój zoią-zozo, poddziałanie
PolR.03.03.03.- Go To BRAND.

Rozeznanie uPubliczniono w siedzibie firmy, na stronie www.BqauĘvFace.pl oraz na stronie
httPs://lsi 1 4ŻO.Pa rP.gov,pl a ta kze rozesła no mailowo do potencjal nych oferentów.

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania of
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