
 
 

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 06/02/02.03.03.POIR/2020 z dn. 25.05.2020r.  dotyczącego 

organizacji udziału PKB w targach Maison & Objet 2020 w ramach Polskiego Klastra Budowlanego 

objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane 

na arenie międzynarodowej- II edycja”  o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18  realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 

Krajowych Klastrów Kluczowych. 

 

Pytanie 1. Na stronie internetowej targów są dwie różne daty: 04-08.09.2020 r. oraz 22-26.01.2021 r. 

Rozumiem, że oferta dotyczy tylko terminu wrześniowego, tak? 

 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego zamawiana usługa dotyczy terminu 4-8.09.2020. 

Pytanie 2. Eksponatami o których mowa w pkt. 2.1.2 części I (str. 25-26) są elementy zaznaczone na 

załączonym rysunku eksponaty klienta cz. 1 oraz eksponaty klienta cz. 2? 

 

 

W ramach części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu eksponatów, 

które stanowić będą wyposażenie stoiska. Ich parametry wskazane zostały przez Wystawcę  

w szczegółowej tabeli na str. 25-26 zapytania część I pkt. 2. Zaznaczyć należy, iż poza transportem 

wskazanych na wizualizacji elementów Wykonawca w ramach usługi transportu zapewni dodatkowo 

transport w obie strony- 4 hokerów i 2 krzeseł biurowych, widocznych na wizualizacji. 

Pytanie 3. Wśród wymaganych dokumentów jest projekt wykonawczy. Aby go wykonać 

potrzebujemy informacji, jak duże ma być zaplecze oraz o jego dokładnej pozycji (wystarczy 



 
 

 

 
odległość od lewej lub prawej krawędzi; złe ulokowanie zaplecza skutkować będzie brakiem miejsca 

na eksponaty przy ścianach). Domyślam się, że przy ścianie umieszczone będą eksponaty o nazwie 

Ściana LM, Melody oraz Ściana LY 300/130, Ocean. Na liście określone są tylko wymiary ich części 

składowych - nie wiem natomiast, jaki jest ich wymiar po złożeniu. Nie wiem również, który z nich 

jest po lewej a który po prawej stronie. 

Zaplecze usytuowane powinno być na stoisku zgodnie z poniższym rysunkiem. Wymiar z lewej 476 

cm, wymiar z prawej 343 cm, zaplecze 181 cm x 130 cm. 

 

Pytanie 4. Z widoku z góry wynika, że tylna ściana przebiega wzdłuż alejki J. W jaki sposób ma być 

wykończony tył ściany? MDF malowany w niebieskim kolorze jak front? Czy będzie tam jakaś 

grafika? Chciałbym również zwrócić uwagę, że często targi ograniczają możliwość zabudowy 

krawędzi stoiska tylko do określonego procentu (np. 50% całkowitej długości). Sugerowałbym 

sprawdzenie z organizatorem targów, czy pozwolą na zabudowanie tylnej ściany zgodnie z Państwa 

projektem. 

Tył ściany powinien być pomalowany na kolor taki sam jak część frontowa, bez grafiki. Zgodnie z 

wiedzą Wystawcy tył ściany nie jest i prawdopodobnie nie będzie od alejki tylko od sąsiedniego 

stoiska, targi na chwilę obecną nie mają na to jeszcze pełnego planu. Wystawca dokonał u 

organizatora weryfikacji wstępnej projektu zabudowy stoiska, który wyraził wstępną zgodę, która 

wymaga jednak do jego ostatecznej akceptacji projektu technicznego. 

Pytanie 5. Wymagają Państwo również referencji. W branży targowej działamy od 10 lat  

i zdecydowana większość naszych klientów to firmy zagraniczne. Czy referencje w języku 

angielskim, od zagranicznym klientów, są akceptowalne?  

Tak, referencje w języku angielskim są akceptowalne. Prosimy tylko aby zwrócić uwagę na fakt czy 

dokumenty przedłożone w ramach oferty będą pozwalały na weryfikację danych jakie podlegają 

weryfikacji w ramach V.2.  

Pytanie 6. Po zakończeniu targów, eksponaty mają być zabrane do miejsca wyznaczonego przez 

Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia targów. Czy możemy założyć, że 

miejsce docelowe znajduje się w Polsce? Ma to duże znaczenie dla precyzji oszacowania kosztów 

transportu. 

W ramach transportu po zakończeniu wydarzenia targowego eksponaty wracają dokładnie w to samo 

miejsce skąd były odebrane prze wydarzeniem tj. 95-001 Wola Rogozińska 8, woj. łódzkie. 


