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Warszawa, 08.05.201B

RozEzNANlE RYNKU NR 1/sH/2018 W zAKREslE

DOTYCZĄCE ZAKU PU USŁUG I TRANSPORTU 2 PRACOWN l KÓW PRZEDSl ĘBlORCY
BloącYcH UDzlAŁ W WYDARZENlU TARGoWYM cHlNA BEAUTY SHANGHAJ 2018

W DNlAcH 22-24.05.2018
(zasada konku rencyjności)

FlRMA:

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

ll. TRYB: PRZEPROWADZENlE ROZEZNANlA RYNKU

Kod CPV: 63510000 - 7 usługi biur podróży i podobne

lll. PRZEDM!oT RozEzNANlA RYNKU
1. Dotyczy: CHINA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DN|ACH 22-24.05.2018

1. Usługa transportu poprzez zakup 2 biletów lotniczych na tarasie :

1. Pracownik:
Wylot Warszawa - Wuhan w dniu 01611].05.201B
Powrót Shanghaj (Pudong) - Warszawa w dnu 25.05.201B

2. Pracownik:
Wylot Warszawa - Shanghaj (Pudong) w dniu 19.05,201B
Powrót Shanghaj (Pudong) - Warszawa w dnu 26.05.2018
Czas lotu nie moze przekraczaćZOhwraz z przesiadkami.

Liczba osób -2

Maksymalna liczba przesiadek -'l

Maskymaly czas loty wraz przesiadkami 20 h

Opis zamówienia:
Prosimy w ofercie uwzg|ędnić takze inne niezbędne usługi:
Transport: Czas przelotu, ilość przesiadek, czas oczekiwania w razie przesiadek



ostateczny termin przedstawienia ofert: 15.05.201B godz.: 24:00

liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podPunktY a, b, c)

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

lub złozyć osobiście:

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

b. poczta elektroniczna:
Adres e-mail: gotobrand@netinspire.pl

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

Rozstrzygnięcie rozeznania ofertowego nastąpi W ciągu 'l dnia roboczego od ostatecznego

terminu na złożenie 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 2O14-2O2O, Poddziałanie
PolR.03.03.03.- Go To BRAND.

Rozeznanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie w__ww,B.e_arltyF_aeę.pl oraz na Stronie a

takze rozesłano mailowo do potencjalnych oferentów.

Zatwierdzamy i zapraszamy do skła#nia ofert.
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