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Nr zapytania: 1/05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na:
dwóch stoisk na dwie kolejne edycje międzynarodowych targów meblowych Maison&Objet w Paryżu – rok 2018 i 2019
oraz elementów ekspozycyjnych na stoisko podczas międzynarodowych targów meblowych IMM Cologne w Kolonii
– rok 2019 w celu prezentacji kolekcji meblowych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału ﬁrmy
PAG Piotr Grzybowski SWALLOW’S TAIL FURNITURE na rynkach europejskich i Stanów Zjednoczonych”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą
z „Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) Działanie: 3.3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To
Brand.
I. ZAMAWIAJĄCY:
PAG Piotr Grzybowski SWALLOW’S TAIL FURNITURE
ul. Ks.Malinowskiego 1A 05-410 Józefów NIP 9590727497

Warszawa, 15.05.2018

TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału ﬁrmy PAG Piotr Grzybowski SWALLOW’S TAIL FURNITURE na rynkach europejskich i Stanów Zjednoczonych”. Projekt będzie współﬁnansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niniejsze postępowanie
prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z zapisami art. 12 wzoru umowy o doﬁnansowanie
projektów w ramach poddziałania 3.3.3 “Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” POIR
2014-2020, w ramach którego planowana jest realizacja projektu.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, JEGO OPIS I ZADANIA WYKONAWCY:
oferty na budowę, rozładunek ekspozycji targowej, montaż, przechowanie opakowań, transport elementów stoiska,
jak również demontaż na następujące imprezy targowe:
Maison & Objet wrzesień 2018, Paryż Francja - czas trwania imprezy 5 dni, pow. stoiska 24 - 25 m2
Zabudowa stoiska o wys. 3 m, na które składają się ściany: malowane (MDF) z logotypem, Ścianki - panel
drewnopodobny lub malowany w kolorze, podłoga. Na wyposażeniu stoiska - podesty do prezentacji mebli w ilości
5 szt. MDF, Graﬁka: Cięcie i klejenie napisów graﬁcznych,montaż logotypu Projekt stoiska (techniczny projekt
według powieżo nej koncepcji)
IMM Cologne styczeń 2019, Kolonia Niemcy - czas trwania imprezy 7 dni, pow. stoiska 20 - 21 m2
Projekt stoiska (opracowanie nowej koncepcji stoiska wraz z projektem technicznym według powieżonego szkicu)
Wykonanie elementów ekspozycyjnych stoiska według projektu.
Maison & Objet wrzesień 2019, Paryż Francja - czas trwania imprezy 5 dni, pow. stoiska 24 - 25 m2,
zabudowa stoiska o wys. 3 m, na które składają się ściany: malowane (MDF) z logotypem,
podłoga - panel drewnopodobny lub w kolorze. Ścianki - panel drewnopodobny lub malowany w kolorze.
Na wyposażeniu stoiska - podesty do prezentacji mebli w ilości 5 szt. MDF, Graﬁka: Cięcie i klejenie napisów
graﬁcznych,montaż logotypu. Projekt stoiska (techniczny projekt według powieżonej koncepcji)
Termin nadsyłania ofert – 10 czerwca 2018 Kryterium oceny ofert jest cena netto

