
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Na zabudowę stoiska na targi Inhorgenta Europe w Monachium w Niemczech  

od 16 do 19 lutego 2018 roku. 
 

 
 
Warszawa 20.12.2017 

 
Zapytanie ofertowe w procedurze rozeznania rynku 

 
W ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Marcin 

Zaremski – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą”, w ramach 
poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków UE, firma Marcin Zaremski ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie zabudowy 
stoiska wystawowego na targi Inhorgenta 2018 w Monachium. 

 
1. Zamawiający  

 

Marcin Zaremski 
ul. Narbutta 20/52 

02-541 Warszawa 
NIP: PL 521 032 24 51 
 

2. Przedmiot zapytania ofertowego  

 

Zabudowa stoiska na targi Inhorgenta Europe w Monachium w Niemczech od 16 do 
19 lutego 2018 roku. 
 

3. Specyfikacja zapytania ofertowego  

 

Proszę o wycenę zabudowy stoiska targowego według poniższej specyfikacji i 

załączonych rysunków. 

• Ściana z MDF-u wysokości 3,5 metra, długość 11,5 metra. 

• W ramach konstrukcji przewidziane jest małe zaplecze 1m x 1,5m wraz z 

drzwiami zamykanymi na klucz. 

• Ściana malowana jednostronnie, kolor RAL 7030 + drzwi (tak jak na 

załączonym rysunku). 

• Wykładzina podłogowa (kolor antracyt) – 35,5 metra kwadratowych. 

• Nad stoiskiem podwieszona na wysokości mniej więcej 4 – 5 metrów, 

metalowa szyna - trapez z 12 lampami (meta halogeny) - na tyle mocnymi, 

żeby oświetlić cale stoisko (lampy ma dostarczyć przedsiębiorca realizujący 

zamówienie) Podwieszanie szyny do konstrukcji hali wystawowej w zakresie 

przedsiębiorcy realizującego zamówienie. 

• Wykonanie z foli samoprzylepnej w kolorze czarnym i umieszczenie logo firmy 

„Zaremski” na ścianie stoiska (wysokość liter 40cm, czcionka Century Gothic) 

• Powieszenie na ścianie banneru- dostarczonego przez zamawiającego 

(baner 2m x 3,5m) oraz usunięcie tego banneru zaraz po zakończeniu targów. 

• Demontaż stoiska i oczyszczenie miejsca po stoisku 20-go lutego. 



 

 

 

 
Szczegóły znajdują się na dołączonym rysunku – schemacie stoiska. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt się mailowo mateusz@zaremski.pl 

lub telefonicznie 0048-601-279-859. 

 

4. Kryterium wyboru oferty  

 

Nazwa kryterium Waga kryterium 

Cena 100% 

 
Zamawiający wybierze ofertę oferenta, który za realizację całości przedmiotu 

zapytania ofertowego zaproponuje najniższą cenę.  Pod uwagę brana będzie kwota 

netto. 
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5. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

 

6. Tryb składania ofert  

 

Oferty mogą być składane osobiście w biurze firmy ul. Cegłowska 58/1, 01-809 
Warszawa, lub drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na 

adres mateusz@zaremski.pl. 
 

 
7. Termin składania ofert  

 

Oferty można składać do dn. 4.01.2018 do godz. 18-tej. 
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