
 
 

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 05/03/02.03.03.POIR/2020 z dn. 30.01.2020r.  dotyczącego udziału  

w charakterze wystawcy w międzynarodowych tarach MCE Mediolan 2020 w ramach Projektu: 

„SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”   

o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

 

Pytanie 1. W załączniku SIWZ, części II, punkcie 1 mówią Państwo o transporcie eksponatów. 

Chciałem zapytać o jakich eksponatach mowa. Jakie konkretnie są to przedmioty i jaka będzie ich 

docelowa waga?  
 

W ramach usługi Wykonawca zapewni transport wszelkich eksponatów i materiałów promocyjnych 

niezbędnych do udziału w targach, wśród których znajdą się m.in. materiały promocyjne Wystawcy  

w formie katalogów, broszur, ulotek, folderów itp. oraz eksponaty stanowiące ofertę właściwą 

Wystawcy. Parametry techniczne transportu w tym waga wskazana jest w SIWZ część II pkt. 1 ppkt. 

1.2. 

 

Pytanie 2. Punkt 1.2: Piszą Państwo o konieczności transportu eksponatów w skrzyniach 

transportowych. Pragnę zapytać po czyjej stronie leży zorganizowanie takich skrzyń oraz czy 

eksponaty, które mają być w nich przewiezione już teraz zapakowane są w skrzynie czy ich 

zapakowanie leży stronie wykonawcy? Ile skrzyń łącznie ma zostać przewiezionych z Przasnysza do 

Mediolanu oraz później z Mediolanu do Przasnysza?  

 

Skrzynie transportowe o wskazanych w SIWZ parametrach są w posiadaniu Wystawcy i będą 

przygotowane do odbioru przez Wykonawcę w uzgodnionym wcześniej terminie. Waga skrzyń 

podana jest już z eksponatami. Liczba skrzyń wskazana jest w SIWZ- tabela podsumowująca.  

 

Pytanie 3. Czy jedynym zadaniem wynikającym z zapytania ofertowego jest logistyka związana  

z transportem eksponatów na miejsce targów oraz ich późniejszy transport z powrotem do Polski?  

 

Zakres zamówienia wskazany jest w SIWZ. 

 

Pytanie 4. Czy dobrze rozumiem, że posiadają już Państwo wynajętą powierzchnie wystawienniczą 

na targach, przygotowane i zabudowane stanowisko (a jeśli jest ono jedynie przygotowane, ale 

wymaga złożenia na miejscu, to czy to są te eksponaty, których przewiezienia wymagają Państwo  

w zapytaniu ofertowym?  

 

Zamówieniem w ramach przedmiotowego zapytania nie jest objęta powierzchnia targowa, ani też 

zabudowa. Transportowane eksponaty stanowią ekspozycję produktową Wystawcy oraz materiały 

promocyjne, jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1. 

 

Pytanie 5. Czy posiadają Państwo także zakupione miejsca hotelowe, loty na miejsce oraz 

ubezpieczenie? Po czyjej stronie leży organizacja tych kwestii?  

 

Organizacja hoteli, transportu oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu, będących obsługa stoiska nie 

jest przedmiotem zamówienia w ramach przedmiotowego postępowania. 


