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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

nr OGN/02/03.03.02/2018 

 

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 PLMA 2018 World of Private Label 

w charakterze wystawcy w ramach wniosku na dofinansowanie 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 oraz materiałów reklamowych z siedziby 

Zamawiającego na miejsce targów i z powrotem (eksponaty i materiały reklamowe w postaci 1 palety o wadze ok. 250 kg i wymiarach max. 

120x100x160 cm.), 

1.2 zapewnienie transportu elementów zabudowy stoiska na miejsce targów (dane logistyczne do oszacowania na podstawie projektu stoiska i jego 

specyfikacji z punktu 2.3).  

2. Usługę wykonania elementów zabudowy stoiska oraz jego zabudowę przed rozpoczęciem wydarzenia targowego, w tym:  
2.1   stoisko zabudowane z 3 stron, otwarte z 1 strony (szerokość 6 m) w części bocznej hali (Hala 12, stoisko N-159), o powierzchni 18 m² (6 m x 3 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) według poniższego projektu i specyfikacji 

realizacji stoiska: 

 

 

 

 

 

http://www.poir.gov.pl/
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SPECYFIKACJA REALIZACJI STOISKA: 

 

PODŁOGA: 

Ułożenie welurowej wykładziny w kolorze jasnoszarym, ciemnoszarym i czerwonym, zabezpieczenie folią.  
 

ŚCIANY: 

Ściany stoiska wykonane z płyty wiórowej, płyty mdf na konstrukcji drewnianej: lewa boczna ściana oraz tylna ściana do fryzu wys. 280 cm, pozostałe ściany 

stoiska wy. 250 cm, pomalowane na biało. W prawym narożniku stoiska zaplecze z zamykanymi na klucz drzwiami skrzydłowymi.  

Na ścianach stoiska nałożone płyty polakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym i czerwonym, grubość nakładek 2 cm, zamocowane w sposób nie 

ingerujący w powierzchnię płyt. 
 

PÓŁKI: 

Na czarnych płytach na ścianach zamocowane szklane półki z hartowanego szkła. 
 

PODEST POD MOTOPOMPĘ: 

Wykonany według projektu, polakierowany na wysoki połysk na biało. 
 

LADA INFORMACYJNA: 

Prostokątna bryła z półką pod blatem, i zamykaną na klucz szafką poniżej, polakierowana na czerwono, na wysoki połysk. 
 

FRYZ NAD STOISKIEM: 

Fryz wykonany z płyty mdf, polakierowany na czarno na wysoki połysk. 
 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 

Naświetlacze w jasnych oprawach, o chłodnej barwie światła (6500 K) zamontowane na ścianach stoiska i na fryzie, światło w zapleczu, gniazdka  

w zapleczu, gniazdko na ścianie pod półkami przy podłodze, gniazdko na tylnej ścianie przy zapleczu. 
 

GRAFIKA: 

Logotyp na fryzie - frezowane pcv 

Logotyp na tylnej ścianie stoiska -frezowane  pcv 

Logo na ladzie i opisy na ścianach - frezowane pcv 

Opisy i adres strony internetowej - grafika z frezowanego pcv 
 

WYPOSAŻENIE STOISKA: 

 stoły ze szklanym blatem     2 szt. 

 hokery                                   2 szt. 

 krzesła                                   8 szt. 

 regał magazynowy                1 szt. 

 lodówka                                 1 szt. 

 wieszak                                  1 szt. 

 kosz na śmieci                       1 szt. 

 czajnik                                   1 szt. 
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2.4  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.


