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Warszawa, 0B.05.2018

RozEzNANlE RYNKU NR 3/sH/2018 W zAKREslE ZAKUPU USŁUGl NocLEGU
NA WYDARZENIU TARGoWYM cHlNA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNlAcH 22-24.05.2018

(zasada konkurencyjności)

FlRMA:

I. ZAMAWIĄĄCY:
lNSP|RE SP. Z o.o.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

ll. TRYB : PRZEPROWADZENlE.ROZEZNANlA RYNKU

Kod CPV: 55110000 - 4 hotelarskie Uslugi noclegowe
Kod CPV: 63510000 - 7 usługi biur podróży i podobne

llI. PRZEDM!oT RozEzNANlA RYNKU

1, Dotyczy: CH|NA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNIACH 22-24.05.2018
2. llość osób: 2
3. Usługa noclegu dla 2 przedstawicieli przedsiębiorcy (beneficjenta) w dniach od 20.05,20,18

do 26.05,2018 (5 dób)
4, 2 pokoje 1-osobowe.
5. Hotel minimum 3*
6. Standard europejski klasyczny (bez udziwnień)
7, Bezpłatne Wi-Fi
B. Maksymalna odległość od centrum targowego 5 km
9. Maksymalna odległość od stacji metra 0,5 km.
10. Prośba o przedstawienie oferty:

a. Ceny łącznej netto za 2 pokoje x 2 doby / ceny brutto
b. Ceny netto za dobę za pojedynczy pokoj/ ceny brutto

ostateczny termin przedstawienia ofert: 15.05.2018 godz,: 24.0o
liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną zponiższych form (podpunkty a, b, c)



Skan podpisanej oferty należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską
lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: lnspire Sp. z o,o., ul. Łuki Małe 20A, 02-434 Warszawa

b. 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 ostatecznego
terminu na złozenie ofert.

Wydatek poniesiony zostanie w ramach projektu ,,Promocja innowacyjnych maseczek
kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umocnienie marki",
W ramach programu operacyjnego lnteligentny Rozwój 2o14-2020, Poddziałanie
PolR.03.03.03.- Go To BRAND.

Rozeznanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie www.BeauiyFace,pl oraz na stronie a
takze rozesłano mailowo do potencjalnych oferentów.
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