Zabrodzie, 02/03/2015
ZAPYTANIE OFERTOWE 6.1/7
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.
1. Zamawiający: Dijo Sweet Horeca Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław
NIP: 896-147-5961
2. Tytuł projektu:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport
do Exportu”
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Organizacja powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa na targach PIR 2015 w Moskwie
4. Specyfikacja i zakres zamówienia:
Powierzchna wystawiennicza i jej zabudowa na targach PIR 2015 w Moskwie musi spełniać
następujące kryteria:
- Rozmiar powierzchni wystawienniczej powinien wynosić 12-15m2 (cena powierzchni za metr
kwadratowy);
- Wpisowe, opłata rejestracyjna oraz wpis do katalogu targów,
- Obsługa techniczna stoiska: podłączenie prądu
- Zabudowa stoiska powinna mieścić: projekt stoiska, ściany w kolorze białym, stół i 4 krzesła,
gniazdo elektryczne, wieszak, kosz na śmieci
- Opcjonalnie dodatkowe wyposażenie stoiska: 1 witryna, stojak na ulotki, zaplecze z półkami, lada
informacyjna
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
W przypadku podania ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona przez beneficjenta po średnim
kursie NBP z dnia wystawienia oferty.
6. Kryteria wyboru oferty:
Cena - cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. Najniższa cena będzie oceniana
najwyżej. Waga oceny 100 % ceny.
7. Termin i miejsce realizacji robót:
Targi PIR 2015 odbywają się w Moskwie w dniach 05-08.10.2015. Stoisko powinno być gotowe do
odbioru przez przedstawiciela firmy Dijo w dniu 04.10.2015.
Miejsce wykonania – Moskwa, Rosja
8. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert – od 02/03/2015 od godziny 08:00 do 09/03/2015 do godziny 16:00.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do beneficjenta.
Miejsce składania ofert – Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław. Sposób składania ofert – oferta musi być
złożona w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie elektronicznej
(biuro@dijo.com.pl; jnowak@dijo.com.pl). Oferty należy składać lub dostarczać pod adres
Zabrodzie 28, Wrocław, 52-351 w godzinach pracy od 8.00 do 16.00.

