
  

 
 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. II 

dot. zapytania ofertowego Nr 07/02.03.03.POIR/2017 z dn. 23.06.2017r.  dotyczącego organizacji 

wystąpień na międzynarodowych targach branży budowlanej  w charakterze wystawcy w 2017r.  

firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego objętych wsparciem  

w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie 

międzynarodowej”  o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16  realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych. 

 

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie dwóch kwestii dotyczących zapytania 
ofertowego odnośnie kompleksowej organizacji targów: 

Cz.1. Czy są Państwo w stanie określić jakie eksponaty (liczba i ilość) będą umieszczone na paletach 
na poszczególnych targach? Czy materiały reklamowe będą transportowane tylko w jedną stronę, czy 
w obie? 

Dokładniej pytamy o to, gdyż aby podać dokładny koszt transportu eksponatów należy znać 
listę/fakturę pakową na poszczególne targi, tam, gdzie niezbędna jest odprawa celna (Kazachstan, 
Ukraina, ZEA, Norwegia). Ponadto całkowity koszt należności celno-podatkowych znany jest dopiero 
po zakończeniu targów. Nie znając szczegółów, tzn. listy/faktury pakowej, "nazw" eksponatów, 
możemy dokonać szacunkowej wyceny transportu eksponatów, w oparciu o 1 kod taryfy celnej, przy 
czym każdy kolejny kod jest odpłatny. 

Odp.: Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje tak precyzyjnymi informacjami w zakresie 
transportu. Z uwagi na liczbę podmiotów biorących udział w wydarzeniach targowych, których dot. 
pytanie konieczne jest zweryfikowanie zakresu odpowiedzi u członków klastra biorących udział  
w targach w charakterze wystawcy. 

Cz. 2. Czy zakwaterowanie dotyczące targów w Norwegii w Lillestrom, mogłoby być w Oslo?  

Według naszych informacji hoteli *** jest zaledwie kilka i na chwilę obecną hotel z lokalizacją przy 
centrum wystawienniczym jest w pełni zarezerwowany. 

Oslo ma większe zaplecze hotelowe i restauracyjne, zapewnia też wiele różnych możliwości na 
spędzenie wolnego czasu po targach. 

Odp.: Zamawiający z uwagi na obiektywne uzasadnienie ekonomiczne realizacji zakresu zamówienia 

finansowanego ze środków publicznych dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji noclegu jednak w 

odległości nie większe niż 26 km od targów i jedynie w sytuacji kiedy połączenie komunikacyjne 

pozwala na zachowanie komfortu zakwaterowania oraz dojazdu na miejsce targów. 

 

Pytanie 2. Miejscowość Lillestrom, w której odbywać się mają targi Bygg Reis Deg znajdują się 21-26 
km od Oslo. Jest to niewielka miejscowość z niedużym zapleczem noclegowym i bardzo wysokimi 
cenami. Czy dopuszczacie Państwo możliwość organizacji noclegów w Oslo, gdzie można znaleźć 
atrakcyjniejszą bazę hotelową oraz bogatsza ofertę restauracji i umiarkowanych cen. Podczas 
organizacji innych imprez nasi Klienci wybierali pobyt w Oslo z dojazdu pociągiem do Lillestrom.  
Zaznaczam, że komunikacja jest dobra.  

 

Odp.: tożsama z odpowiedzią dot. Pyt. 1 cz. 2. 

 


