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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

nr OGN/01/03.03.02/2018 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi: 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału KZWM OGNIOCHRON S.A. w międzynarodowych targach branży ppoż. FeuerTRUTZ 2018 

organizowanych w Norymberdze (Niemcy) w dniach 21-22.02.2018 w charakterze wystawcy, w ramach realizacji Projektu: „Umiędzynarodowienie 

działalności KZWM OGNIOCHRON S.A. poprzez wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.”, RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 

małopolskich MŚP, która obejmuje: 

 

1. usługę w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy stoiska przed rozpoczęciem wydarzenia targowego, w tym:  
1.1 zapewnienie transportu eksponatów będących przedmiotem ekspozycji podczas wydarzenia targowego z siedziby Zamawiającego na miejsce targów i z 

powrotem oraz zapewnienie transportu materiałów reklamowych i elementów zabudowy stoiska na miejsce targów. Razem w postaci 2 palet (każda o 

wadze ok. 250 kg i wymiarach max. 120x100x160 cm). 

2. usługę wykonania zabudowy stoiska oraz jego zabudowę przed rozpoczęciem wydarzenia targowego, w tym:  
2.1  stoisko zabudowane z 3 stron, otwarte z 1 strony w części bocznej hali, o powierzchni 14 m² (4 m x 3,5 m) 
 
2.2 zapewnienie identyfikacji stoiska z uwzględnieniem logotypu Zamawiającego oraz logotypów unijnych, zgodnie z zasadami określonymi  

w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie 

internetowej www.poir.gov.pl; 

2.3  Zabudowa indywidualna zgodnie z kolorystyką logo Zamawiającego (czerwony, czarny, biały, szary). Nieduże zaplecze z szafką i ladą, wieszakiem na 

ubrania i czajnikiem. Meble: 1 stolik z 4 krzesłami, 1 lada na froncie z 2 hokerami. 
 
2.4  Wykonawca przedstawi wizualizacje 3D zabudowy stoiska wystawowego w minimum 3 widokach 

2.5  Wykonawca zapewni demontaż zabudowy oraz utylizację zbędnych części po demontażu (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

3. usługę w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej, w tym: 

3.1  zamówienie mediów przed rozpoczęciem wydarzenia targowego (prąd elektryczny)  

3.2  sprzątanie stoiska w trakcie trwania wydarzenia targowego 
  
4.  Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za realizację i nadzór nad harmonogramem i przebiegiem wyjazdu podczas 

 całego okresu jego trwania. 

http://www.poir.gov.pl/

