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Warszawa, 0B,05,2018

ROZEZNANlE RYNKU NR 2/sH/2o17 W ZAKRES!E USLUGl TRANspoRTU EKspoNATóW NA l zWYDARZENlE TARGoWE cHlNA BEAUTY SHANGHĄ 2018 W DNlAcH 22-24.05.2018
(zasada konkurencyjności)

FlRMA:

!. ZAMAWIAJĄCY:
lNsPlRE SP. Z o,o.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

Il. TRYB zAMóWlENlA
zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada kon kurencyjności)

Kod CPV: 63520000-0 Usługi agencji transportowych

lll. PRZEDMloT zAMÓWlENlA lJEGo oPlS:
1, DotYczY: CHINA BEAUTY SHANGHAJ 2O18 W DNIACH 22-24.05.2018 - usługa transportu

eksponatów na i z wydarzenia targowego
2, llość usług : 1

3, Szczegoły zapytania:

A. Transport eksponatÓw na wydarzenie: Z02-434 Warszawa, Po|ska ul. Potrzebna 38
do Shanghai New International Expo Center Century Park, pudong, Chiny, 2o1-2o3

Termin odbioru: najpÓŹniej do 18.05.2018 / termin dostarczenia max. 21.05 2O1B
B. TransPort eksPonatów z wydarzenia: Odbiór z Shanghai New lnternational Expo

Center Century Park, Pudong, Chiny, 2O1-2O3 do 02-434 Warszawa, Polska ul.
Potrzebna 38
Termin odbioru w dniu 25126,05. 2018 / dostarczenie nie później niz do ,l5 o6.2018

a. Wielkość ładunku : 1 m3
b. Waga ładunku: DO 120 KG
c. Cena z odprowq celno igworoncjq

C. Zamawiający zastrze}a sobie prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji
zamówienia.

D, Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty cenowej netto i brutto oraz terminu
realizacji transportu eksponatów na i z wydarzenia targowego.
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ostateczny termin przedstawienia ofert: 15.05.201 8 godz.:24.00
liczy się data wpływu do siedziby firmy paprzezoowotną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

ffi:-:łlTxl?;::"'nalezy 
przesłaĆ na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską

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

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

[ffi[?:: il:J?j'j;ania 
ofertowego nastąpi W ciągu ,| dnia roboczego od ostateczne8o

Wydatek PoniesionY zostanie w ramach projektu ,,promocja innowacyjnych maseczekkosmetycznych BeautyFace na rynkach p"irpółty*icznych - rozwilji umocnienie marki,,,W ramach programu operacyjnego lnte!igentny ńozwój 2o14-2o2o, PoddziałaniePolR.03.03.03.- Go To BRAND.

Rozeznanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie Www€eąulyĘącŁd
takze rozesłano mailowo do potencjalnych oferentów.

oraz na stronie a

Zatwierdzam y i zapraszamy do skńOania otert.
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