------------------------------------------Data, miejscowość
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwa, adres i NIP Oferenta

OFERTA
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.10. 2018 r. nr 1 przedstawiamy poniższą
ofertę na

Wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego na targach Gulfood Manufacturing w
Dubaju
Oferta obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabudowy stoiska na targi Gulfood
2018, odbywające się w dniach 6.11.2018-8.11.2018 w Dubaju. Powierzchnia stoiska JAR Aromaty
(32m2 – 8 x 4).
Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:
• Przygotowanie finalnego projektu stoiska z uwzględnieniem podwystawcy, firmy Eco Trade,
powierzchnia dzielona 50/50 (w stylu i standardzie podobnym do zeszłorocznego, załączonego)
• Wykonanie zgodnie z projektami oraz wymogami organizatora targów Gulfood 2018:
-zabudowy
-mebli
-podłogi
Oraz zapewnienie sprzątania przed, w takcie i po zakończeniu imprezy. Dodatkowo wykonawca
zobowiązuje się do kontaktów z organizatorami w zakresie spraw technicznych dot. budowy
stoiska oraz dokonania opłat na rzecz za przyłącza elektryczne i późniejszego refakturowania
tych kosztów rzeczywistych w walucie wskazanej przez zlecającego.

Projekt
Oferta wykonania projektu oraz zabudowy zawiera obejmować następujący zakres:
Opracowanie finalnego projektu graficzno-architektonicznego stoiska wystawienniczo - promocyjnego
o pow. 32 m2 (wym. 8x4 m) na podstawie dołączonego projektu inspiracji.
- zaprojektowanie nowoczesnego oświetlenia zabudowy, w tym podświetlanych grafik na całej
powierzchni ścian, zainstalowania monitora umożliwiającego wyświetlanie filmów promocyjnych.
Projekt zawiera szczegółowy opis, wykaz materiałów niezbędnych do wykonania zabudowy stoiska,
punkty oświetleniowe, z rozmieszczeniem mebli na siatce w rzucie podłogi, projekt należy przedstawić
w wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG

Wykonanie:
- Zabudowy stolarskiej stoiska
- Podłogi z minimalnym podestem (wyłącznie w celu ukrycia kabli) , materiały, które mogą być użyte:
panele drewniane, zielona, szara wykładzina.
- Wyodrębnienia lady narożnej w otwartym narożniku dla JAR Aromaty oraz podłużnej na drugim
końcu dla Eco Trade, obie ze stosownymi logo. Blaty nie mogą być malowane lub pomalowane muszą
być przykryte szklaną szybą, muszą mieć z tyłu półki zamykane na klucz.
- dwóch witryn z półkami, wmontowanymi w ściany, zamkniętymi od strony korytarza, ale otwartymi
wewnątrz, z adresem stron www.jar.com.pl na jednym boku oraz www.ecotrade.pl na boku drugiej
witryny. Witryny muszą mieć odpowiednio 6 (dla JAR Aromaty) i 4 (dla Eco Trade) półki i być
umiejscowione w strefach przynależnych dla danej firmy.
- 4 stoły i 16 krzeseł zróżnicowanych gabarytami, aby możliwe było swobodne przejście. Meble białe,
stoły szklane. Do lad 2 hokery białe.
- 3 podświetlane grafiki na wysokość ok. 2/3 ściany, dwa na ścianie frontowej, 1 na bocznej plus loga
firm nad nimi
- wydzielone miejsce na wiszący monitor min 32 cale z USB i możliwością wyświetlania filmów
promocyjnych
- miejsca na ulotki/katalogi
- dozwolona kolorystyka stoiska – biel, szarość, ciemna zieleń, drewno
- rośliny będące uzupełnieniem stoiska
- zaplecze zamykane ok. 1,5 m2, wyposażone w czajnik, półki, wieszak, dyspenser wody z zapasem
wody
- podłączenia elektryczne w ladach oraz na zapleczu
- ekspres do kawy z zapasem kapsułek









Wykonanie i doposażenie zaplecza.
Wyklejenie na wewnętrznych ścianach zabudowy stoiska grafik wielkoformatowych
nadrukowanych na folii matowej samoprzylepnej, grafika wielkoformatowa podświetlana
Montaż w zabudowie ekranu min 32” z USB z instalacją przyłączy elektronicznych
Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,
Montaż oraz demontaż stoiska,
Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do
organizatora),
Poniesienie innych wydatków, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w
okresie trwania targów, a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie,
ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane z kosztem wytworzenia,
Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i
siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,

Powyższe pole nie podlega edycji – zmiana jego treści będzie skutkowała odrzuceniem oferty.

Oferta cenowa
Cena koszt wyżej wymienionych prac wyniesie ____________________ PLN netto to jest
___________________ PLN brutto. (proszę wpisać kwoty).
Jednocześnie oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie opłaty przewidziane przez
oferenta związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Oświadczam, że między Oferującym
(proszę wpisać nazwę firmy) a
JAR Aromaty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nie zachodzą powiazania osobowe i/lub
kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a
Wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam, że akceptujemy harmonogram prac znajdujący się w zapytaniu ofertowym to jest:


Planowany okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą
do 8.11.2018r.



Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 05.11.2018r. do godziny
12:00, Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich
pozostałości – do dnia 08.11.2018 r. do godziny 22:00, ale nie wcześniej niż godzina
zakończenia targów.



Lokalizacja (miejsce dostarczenia i montażu/demontażu stoiska) Sheikh Zayed Rd - Dubai Zjednoczone Emiraty Arabskie

Oświadczam, że _______________________ (proszę wpisać nazwę oferenta) posiada
______________ (proszę wpisać liczbę) letnie doświadczenie w wykonywaniu zabudowy stoisk
targowych (wymagane minimum 4 letnie doświadczenie)
Niniejsza oferta jest ważna do dnia
(proszę wpisać datę – wymagany termin
ważności oferty to nie krócej niż do 30.10.2018). Jednocześnie oświadczam, że łączna cena netto nie
ulegnie zmianie przez cały okres ważności oferty.

Podpis, pieczęć i data

