COFFEE PROMOTION Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system
wspierania eksportu w województwie pomorskim” Coffee Promotion Sp. z o.o. z siedzibą
w Marezie, 82-500 Kwidzyn, ul. Korzeniewska 19b, zwraca się z zapytaniem
o przedstawienie oferty na wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawowej podczas trwania
targów PLMA Amsterdam 2019.
Przedmiot zamówienia
Wynajem powierzchni wystawienniczej i zabudowa stoiska o powierzchni 18m².
Oferta powinna obejmować:
1. opłatę rejestracyjną oraz członkowską,
2. rezerwację/wynajem powierzchni wystawienniczej,
3. koszt wpisu do katalogu targowego,
4. zabudowę stoiska zawierającą następujące elementy*:
- podłogę: wykładzina,
- ściany stoiska o wysokości 2,5m,
- zamykane zaplecze 1m x 1m wyposażone w dwie półki, wieszak, gniazdko, kosz na śmieci,
- kolorowy fryz z nazwą firmy i logo,
- ladę informacyjną z logo firmy i hockerem,
- 2 stoły + 8 krzeseł,
- gabloty 100x50x200 z min 3 półkami,
- wydruk wielkoformatowy na tylnej ścianie stoiska,
- oświetlenie stoiska,
- obsługę stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach (w tym
m.in. montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie prądu),
5. pozostałe opłaty obligatoryjne
*możliwe modyfikacje dostosowane do wymogów poszczególnych targów i dostępnego
wyposażenia
Termin składania ofert: do 05.10.2018r.
Termin ważności oferty: nie krócej niż 30 dni
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Termin realizacji Umowy: do 30 czerwca 2019r.
Oferty należy składać drogą mailową na adres: j.lubecka@coffeepromotion.pl
Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedstawienie
kosztów z rozbiciem na:
- opłata rejestracyjna/członkowska, rezerwacja miejsca wystawowego wraz z wpisem do
katalogu targowego, standardowa zabudowa stoiska 18m², podłączenie prądu, obsługa stoisk.
- wynajem elementów doposażenia stoiska: zaplecze, meble niezbędne do przyjęcia
odwiedzających, ladę informacyjna, gabloty, instalacja świetlna.
Osoby do udzielania informacji: Jolanta Lubecka
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