
Załącznik nr.1 do zapytania 8/GTB/2018 

KAZBUILD 2018 4-6.09.2018, Kazachstan, Ałmaty 
THE BIG FIVE 2018 26-29.11.2018, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
VVS Dagene 2018 17-19.10.2018, , Norwegia 

Oferta powinna zawierać następujący zakres świadczonych usług: 

1. Zakwaterowanie dla pracowników podczas w/w. targów 

- noclegi dla 2 osób w Ałmatach, w odległości nie większej niż 5-10 km od miejsca targów 
KAZBUILD lub w centrum miasta na 5 nocy, pokoje jednoosobowe w hotelu 3-gwiazdkowym 
lub więcej w terminie 2-7.09.2018 Pokój powinien być wyposażony w łazienkę z suszarką i 
prysznicem lub wanną oraz zestaw do prasowania. Hotel powinien zapewnić śniadanie, posiadać 
parking oraz WIFI 

- noclegi dla 2 osób w Oslo, w odległości nie większej niż 5-10 km od miejsca targów VVS 
Dagene lub w centrum miasta na 5 nocy, pokoje jednoosobowe w hotelu 3-gwiazdkowym lub 
więcej w terminie 15-20.10.2018. Pokój powinien być wyposażony w łazienkę z suszarką i 
prysznicem lub wanną oraz zestaw do prasowania. Hotel powinien zapewnić śniadanie, posiadać 
parking oraz WIFI 

- noclegi dla 2 osób w Dubaju, w odległości nie większej niż 5-10 km od miejsca targów THE BIG 
FIVE lub w centrum miasta na 6 nocy, pokoje jednoosobowe w hotelu 3-gwiazdkowym lub 
więcej w terminie 24-30.11.2018. Pokój powinien być wyposażony w łazienkę z suszarką i 
prysznicem lub wanną oraz zestaw do prasowania. Hotel powinien zapewnić śniadanie, posiadać 
parking oraz WIFI 

2. Ubezpieczenie dla pracowników podczas podróży służbowych 

- ubezpieczenie dla 2 pracowników na czas podróży biznesowej na targi w/w w pkt 1 w w/w 
terminach w następującym zakresie:  koszty leczenia (min. 30 000 euro), następstwa 

    nieszczęśliwych wypadków (min. 4000 euro), odpowiedzialności cywilnej (min. 50 000 euro), 

3. Transport pracowników na miejsce targów i z powrotem 

- transfer osób na w/w imprezach targowych hotel-targi, hotel-lotnisko w w/w terminach 

Transport osób na w/w targi zgodnie z w/w datami noclegów z pkt 1 drogą: 

- lotniczą - loty bezpośrednie z Warszawy do miejsc targów lub z maksymalnie 1 przesiadką. 
Każdy pasażer będzie podróżował z 1 sztuką bagażu podręcznego oraz 1 sztuką bagażu 
rejestrowanego (głównego) do 23 kilogramów;  

- Dopuszczalna jest organizacja transportu droga lądową w przypadku targów VVS Dagene w 
Norwegii 

- Dotarcie pracowników musi być zgodne z datami rezerwacji hoteli uwzględnionych w pkt 1 



- pomoc w uzyskaniu dokumentów wjazdowych 

4. Logistyka podczas targów tj. Zapewnienie transportu uczestnikom targów hotel-targi-hotel 

5. Wynajem i zabudowa powierzchni wystawowych na w/w targach wraz z organizacją stoiska 
zgodnie z wytycznymi dot. Programu Go To Brand w kwestii stoisk narodowych oraz oznaczenia 
stoiska wystawcy w tym: 

a) wynajem powierzchni niezabudowanej - stoisko  do 21 m2  stoisko narożne lub zamknięte z 
trzech stron, 

b)  rejestracja na targi, reklama w mediach targowych - wpis do katalogu targowego (informator 
sekcji polskiej jeżeli jest), obsługa techniczna stoiska wraz z przyłączem do prądu i certyfikacją 
przyłącza - wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu sprawny przebieg 
imprezy targowej dla zamawiajacego 

6. Zabudowa stoisk 

 Wymagania zamawiającego to: 
- oznaczenie w sposób czytelny stoiska brandem( bannery, nadruki itp) firmy FRUKKO 
wykonawca prześlę projekt do akceptacji przez zamawiającego 
- zasilanie prądem elektrycznym min. 1 gniazdo 
- 4 krzesła 
- dostęp do wi-fi 
- stojak na foldery reklamowe 
- 2 stoły  
- sprzątanie stoiska przed targami 
- podświetlenie stoiska 
- punkt informacyjny typu lada 
- zapewnienie belki informacyjnej zgodnie z wymogami działania GO TO BRAND 3.3.3 - https://
www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-
gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html 
- zapewnienie montażu stoiska przed targami 
- zapewnienie demontażu stoiska po targach 
- telewizor min. 21 cali lub stand multimedialny 
Wyposażenie zaplecza: 
- lodówka 
- wieszak 
- szafka zamykana 
-
7. Transport eksponatów: 

a) 2 szt palet waga od 100 - 200 kg każda  
b) Zbiornik z HDPE o wymiarach średnica 1400 mm wys 1800 mm waga 100-130 kg  
c) Zbiornik z HDPE o wymiarach długość 2200 mm wys 1800 mm, szerokość 1200 mm waga 100 - 



130 kg 
d) Zbiornik z HDPE o wymiarach średnica 800 mm wys 2000 mm waga 130-150 kg  

Eksponaty mogą być dostarczone dowolnym sposobem i w dowolnej konfiguracji załadunku. 
Wymagane jest dostarczenie ich nieuszkodzonych na targi i po targach do siedziby wykonawcy. 


