
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/GTB/2017 
W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji 
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w 

promocji marek produktowych – Go to Brand 
Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: 
NORDBYGG w Sztokholmie w terminie 10-13.04.2018 
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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE FRUKKO Łukasz Wiśniewski ul. Wesoła 2 

Pniewo 18-400 Łomża zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w 

trybie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące 

przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający nie jest 

podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.). 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Zakwaterowanie dla pracowników podczas ww. targów 
2. Ubezpieczenie dla pracowników podczas podróży służbowych 
3. Transport i logistyka pracowników na miejsce targów i z powrotem 
4. Usługa spedycji eksponatów na targi wraz z ubezpieczeniem mienia 
5. Wynajem i zabudowa powierzchni wystawowych na ww targach wraz organizacją stoiska 

I. Zakwaterowanie dla pracowników podczas ww. targów 

a) Noclegi dla 2 osób w Sztokholmie, na 6 nocy, pokoje jednoosobowe w hotelu kategorii 3* 
lub więcej w terminie 09-15.04.2017, pokój powinie być wyposażony w łazienkę z suszarką i 
prysznicem lub wanną oraz zestaw do prasowania, hotel powinien posiadać parking oraz 
WIFI, w hotelu powinno być zapewnione śniadanie dla delegacji 

II. Ubezpieczenie dla pracowników podczas podróży służbowych 

a) NORDBYGG Sztokholm  w okresie 09-15.04.2017 w następującym zakresie: koszty 
leczenia (min. 30 000 euro), następstwa nieszczęśliwych wypadków (min. 4000 euro), 
odpowiedzialności cywilnej (min. 50 000 euro), 

III. Transport pracowników na miejsce targów i z powrotem oraz logistyka 
na targach 

a) Targi NORDBYG, droga lotnicza: bezpośredni przelot na trasie Warszawa – Sztokholm – 
Warszawa, wylot w terminie 09-15.04.2017, (każdy pasażer będzie podróżował z 1 sztuka 
bagażu podręcznego oraz 1 sztuka bagażu rejestrowanego (głównego) do 23 kilogramów) lub 
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droga lądowa: przejazd na trasie Łomża – Sztokholm – Łomża, wyjazd w terminie 
09-15.04.2017. Transport samochodem osobowym lub bus wszystkie opłaty związane z 
transportem pozostają po stronie Oferenta. 

b)  targi NORDBYGG Sztokholm: Transfer osób na ww. imprezach targowych hotel - targi - 
hotel, 09-15.04.2017, 

IV. Usługa spedycji eksponatów na targi wraz z ubezpieczeniem mienia 

Usługa spedycyjna do i z targów, eksponatów oraz elementów ekspozycji w związku z 
udziałem w ww. targach z pokryciem wszelkich kosztów związanych z opłatami drogowymi, 
celnymi itp. autem typu bus skrzyniowym o pojemności przestrzeni załadunkowej min. wys 
2,30 m z możliwością regulacji , min. szer. 2,20 m min. dł. 4,2 eksponaty: 
a) ZBIORNIK BOX 2000, link http://www.frukko.pl/oferta/item/1-czyszczalniebiologiczne/
167-oczyszczalnia-biologiczna-mbos-4-box-niski-wlot 
b) ZBIORNIK M-BOŚ SBR 2000, link http://www.frukko.pl/oferta/item/2-oczyszczalniesbr/
16-oczyszczalnia-m-bos-sbr-4 
c) PRZEPOMPOWNIA do wody deszczowej, link http://www.frukko.pl/oferta/item/27-
zbiorniki-na-deszczowke/72-zbiornik-na-deszczowke-frukko-garden-system-800 
d. 3 x euro paleta waga od 50-150 kg każda 
Eksponaty powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Eksponaty powinny zostać dostarczone do 09.04.2018 i odebrane po targach tj. 14.04.2018 

V. Wynajem lub zakup i zabudowa powierzchni wystawowych na ww targach 
wraz organizacją stoiska 

1. Wynajem powierzchni niezabudowanej na targach NORDBYG Sztokholm 2018 max. do 
21 m2 

2. Rejestracja na targi, reklama w mediach targowych na targach NORDBYG Sztokholm 
2018 - wpis do katalogu targowego (informator sekcji polskiej), obsługa techniczna stoiska 
wraz z przyłączem do prądu i certyfikacją przyłącza. Zapewnienie i wykonanie wszelkich 
niezbędnych formalności do uczestnictwa w ww. targach. 

3. Wykonanie zabudowy stoiska na targach NORDBYG Sztokholm 2018 o powierzchni max 
do 21 m2 
Zabudowa stoisk: 
    Wykonawca przedstawi do akceptacji wizualizację stosika. Wymagania zamawiającego to: 
- zasilanie prądem elektrycznym min. 1 gniazdo 
- 4 krzesła 
- dostęp do wi-fi 
- stojak na foldery reklamowe 
- stół 
- sprzątanie stoiska przed targami 
- podświetlenie stoiska 
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- punkt informacyjny typu lada 
- oznakowanie stoiska logo firmy oraz zapewnienie belki informacyjnej zgodnie z 

wymogami działania GO TO BRAND 3.3.3 - zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na 
stroni Ministerstwa Rozwoju: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-
miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Marka Polskiej Gospodarki  

- zapewnienie montażu stosika przed targami  
- zapewnienie demontażu stoiska po targach 
- telewizor min. 21 cali lub stand multimedialny 
- wyposażenie zaplecza : lodówka, wieszak, szafka zamykana 
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