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Warszawa, 05.05.2018

RozEzNANlE RYNKU NR 05/sH/2017
WYKONANlE GOTOWYCH ELEMENIÓW ZłSUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA
WYDARZENlE TARGoWE cHlNA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNlAcH 22-24.05.2018

(zasada konkurencyjności)

FlRMA:

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

ll. TRYB : PRZEPROWADZENlE ROZEZNANlA RYNKU

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

!ll.. PRZEDMlOT ROZEZNANlA lJEGO OPIS:
1. Dotyczy: TARGl cHINA BEAUTY SHANGHAJ 20'l8 W DNlAcH 22-24.a5.2o18
2. llość sztuk: 'l

3. Szczegoły zapytania:
a, Zabudowa stoiska wystawienniczego
b. Powierzchnia Stoiska -12
c. Otwarte z 1 strony (3 strony zabudowane - tył + 2 boki)
d. Technologia zabudowy modułowa, inna niz octanom i płyty karton gips
e. Pełen branding stoiska grafikami marek zamawiającego na kazdej ze ścian
f. Minimum 6 punktów oświetleniowych.
g. OPlS KONSTRUKCJ|;
h. Metalowa konstrukcja modularna Składająca się ze stelaza aluminiowego

skręcanego, lub inny odpowiednik.
i. Wypełnienia stelaza obrandowany materiał lub plexi przepuszczaląca światło od

WeWnątrZ w postaci podŚwietlanych od wewnątrz banerów (ligth box) za pomocą
technologii LED.

j. llość ścian szacunkowe wymiary:
1 2x.ściana2,8 mx3m
2 1xściana4mx3m
3 2xścianka0,3x3m

ostateczny termin przedstawienia ofert: 15.05.2018 godz,: 24.00
liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)



Skan podpisanej oferty nalezy 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, 02-434Warszawa

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 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 2o14-2o2o, Poddziałanie
PolR.03.03.03.- Go To BRAND.

Rozeznanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie
takze rozesłano mailowo do potencjalnych oferentów,

wwtł,i,BeautyFace.pi oraz na stronie a

Zatwierdzamy i zapraszamy do składan{a ofert.

CY^o\.łł,lK
Data / Podpis lPiecz


