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Załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego nr 24/16/10  

 

Oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia 

 

Przystępując do postępowania ofertowego na organizację udziału w imprezie wystawienniczo-

targowej FIME 2018 oraz Arab Health 2019 w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia 

 

ja …………………………….……………………………………………………. 

(imię i nazwisko)/ (nazwa firmy) 

 

Zobowiązuję się do spełnienia następujących warunków, określonych w zakresie przedmiotu 

zamówienia:  

Część I zamówienia* 

Etap I: Organizacja stoiska wystawowego w tym: wynajem powierzchni wystawienniczej z zabudową 

standardową na targach FIME 2018, Orlando, USA,  o wielkości min.  9 m2 z uwzględnieniem 

obligatoryjnych dla wystawców opłat (reklama w mediach targowych: wydruk reklamy  Beneficjenta 

na jednej stronie w środku katalogu przed wystawą + koszt wydruku w katalogu wystawowym, opłaty 

rejestracyjne itp.) oraz obsługa techniczna stoiska w zakresie podłączenia mediów. 

Zabudowa stoiska powinna zawierać minimum: 

 panele ścienne, w tym panel fryzowy z nazwą firmy 

 wykładzinę dywanową 

 1 stół 

 2 krzesła 

 1 ladę informacyjną 

 min. 2 punkty świetlne 

 min. 1 gniazdko elektryczne 

 sprzątanie stoiska przed targami 

 Oznakowanie stoiska – belka informacyjna zgodnie z wymogami działania GO TO 

BRAND 3.3.3 – zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie MR:  

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-
gospodarcza/promocja-
eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodar
ki 

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
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Etap II: Organizacja stoiska wystawowego w tym: wynajem powierzchni wystawienniczej                                           

z zabudową standardową na targach ArabHealth 2019 (Dubaj), Zjednoczone Emiraty Arabskie,  o 

wielkości min. 9 m2 z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat (reklama w mediach 

targowych: wydruk reklamy  Beneficjenta na jednej stronie w środku katalogu przed wystawą + koszt 

wydruku w katalogu wystawowym, opłaty rejestracyjne, wpis do katalogu Silver itp.) oraz obsługa 

techniczna stoiska w zakresie podłączenia mediów. 

Zabudowa stoiska powinna zawierać minimum: 

 panele ścienne, w tym panel fryzowy z nazwą firmy 

 wykładzinę dywanową 

 1 stół 

 2 krzesła 

 1 ladę informacyjną 

 min. 2 punkty świetlne 

 min. 1 gniazdko elektryczne 

 sprzątanie stoiska przed targami 

 Oznakowanie stoiska – belka informacyjna zgodnie z wymogami działania GO TO 

BRAND 3.3.3 – zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie MR:  

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-

gospodarcza/promocja-

eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodar

ki 

 

Część II zamówienia* 

Etap I: Przelot, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie uczestników targów FIME 2018 

  

a) Bilety lotnicze. Przelot na trasie Gdańsk – Orlando – Gdańsk w dniach 15-26.07.2018 

 termin lotu: wylot z Polski - Gdańska 15.07.2018, wylot z USA – Orlando 26.07.2018 

 bilety lotnicze dla 2 osób dorosłych w dwie strony (w tym 1 bagaż podręczny + 1 

bagaż rejestrowany duży na każdą osobę)  

 maksymalnie 2 przesiadki 

 ceny biletów powinny obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, 

manipulacyjne i inne niezbędne 

 podróż w klasie ekonomicznej premium 

 

b) Zakwaterowanie w Orlando w dniach 15-21.07.2018, od dnia przylotu 

 hotel minimum 4* 

 1 pokój 2 osobowy (pojedyncze łóżka) z łazienką 

 lokalizacja: podróż autem od miejsca zakwaterowania do miejsca organizacji 

targów powinna zająć maksymalnie 30 minut.  

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki
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 wycena powinna zawierać całkowity koszt noclegów  

 

c) Ubezpieczenie dla 2 uczestników targów na terenie USA w okresie 15-26.07.2018 

 ubezpieczenie powinno obejmować okres 12 dni z możliwością bezpłatnego 

przedłużenia o dodatkowe 2 dni 

 zakres ubezpieczenia powinien obejmować minimum: koszty leczenia, 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, bagaż 

podróżny 

 minimalna sumaryczna wartość ubezpieczenia powinna wynosić 200 000 PLN, dla 

jednej osoby. 

 

Etap II: Przelot, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie uczestników targów ArabHealth 2019 

  

a) Bilety lotnicze. Przelot na trasie Gdańsk – Dubaj – Gdańsk w dniach 26.01 - 

04.02.2019 

 termin lotu: wylot z Polski - Gdańska 26.01.2019, wylot ze Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich – Dubaj - 04.02.2019 

 bilety lotnicze dla 2 osób dorosłych w dwie strony (w tym 1 bagaż podręczny + 1 

bagaż rejestrowany duży na każdą osobę)  

 maksymalnie 2 przesiadki 

 ceny biletów powinny obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, 

manipulacyjne i inne niezbędne 

 podróż w klasie ekonomicznej premium 

 

b) Zakwaterowanie w Dubaju w dniach 26.01-04.02.2019, od dnia przylotu 

 hotel minimum 4* 

 1 pokój 2 osobowy (pojedyncze łóżka) z łazienką 

 lokalizacja: podróż autem od miejsca zakwaterowania do miejsca organizacji 

targów powinna zająć maksymalnie 30 minut.  

 wycena powinna zawierać całkowity koszt noclegów  

 

c) Ubezpieczenie dla 2 uczestników targów na terenie Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich w okresie 26.01-04.02.2019 

 ubezpieczenie powinno obejmować okres 10 dni z możliwością bezpłatnego 

przedłużenia o dodatkowe 2 dni 

 zakres ubezpieczenia powinien obejmować minimum: koszty leczenia, następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny 

 minimalna sumaryczna wartość ubezpieczenia powinna wynosić 200 000 PLN, dla 

jednej osoby 
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CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:* 

Etap I: Transport eksponatów - spedycja eksponatów targowych i materiałów reklamowych na 

targi FIME 2018 w USA wraz z obsługą celną i logistyczną: 

 Środek transportu eksponatów targowych i materiałów - samolot 

 Odbiór eksponatów i zwrot po wystawie - siedziba firmy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 

Gdańsk 

 Dostawa na teren FIME 2018 w Orlando, (na stoisko Zamawiającego), a następnie 

odbiór eksponatów w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego 

 Kompleksowa obsługa celna i logistyczna usługi spedycyjnej obejmująca: 

dostosowanie dokumentów, odbiór z siedziby firmy i transport do Orlando (USA) 

następnie transport do terenu targów wraz z dostarczeniem eksponatów na 

stoisko, odprawę celną, manipulacja pustym opakowaniem. 

 Kompleksowa obsługa celna i logistyczna usługi spedycyjnej obejmująca: 

dostosowanie dokumentów, odbiór eksponatów ze stoiska z terenu targów FIME 

2018 Orlando (USA) i odprawa celna oraz transport do siedziby firmy w Gdańsku. 

 Ubezpieczenie eksponatów w trakcie trwania transportu na trasie Gdańsk – 

Orlando (USA) – Gdańsk.  

  Wielkość i waga przesyłki:  

- paczka o wymiarach 160x45x55 cm, 

- paczka o wymiarach 70x25x55 cm, 

- paczka o wymiarach 70x25x55 cm, 

Łączna waga: 80 kg.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany gabarytów oraz wagi przesyłki w 

zakresie +/- 10% od przedstawionych wartości. 

 Cena zlecenia spedycyjnego zawiera: koszty transportu, ubezpieczenia, koszty związane 

z odprawą celną i inne niezbędne opłaty spedycyjne. 

 

Etap II: Transport eksponatów - spedycja eksponatów targowych i materiałów reklamowych na 

targi Arab Health 2019 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj) wraz z obsługą celną i 

logistyczną: 

 Środek transportu eksponatów targowych i materiałów - samolot 

 Odbiór eksponatów i zwrot po wystawie - siedziba firmy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 

Gdańsk 

 Dostawa na teren Arab Health 2019, (na stoisko Zamawiającego), a następnie 

odbiór eksponatów w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego 

 Kompleksowa obsługa celna i logistyczna usługi spedycyjnej obejmująca: 

dostosowanie dokumentów, odbiór z siedziby firmy i transport do Dubaju 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie) następnie transport do terenu targów wraz z 

dostarczeniem eksponatów na stoisko, odprawę celną, manipulacja pustym 

opakowaniem. 

 Kompleksowa obsługa celna i logistyczna usługi spedycyjnej obejmująca: 

dostosowanie dokumentów, odbiór eksponatów ze stoiska z terenu targów Arab 
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Health 2019 Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i odprawa celna oraz transport 

do siedziby firmy w Gdańsku. 

 Ubezpieczenie eksponatów w trakcie trwania transportu na trasie Gdańsk – Dubaj 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie) – Gdańsk.  

  Wielkość i waga przesyłki:  

- paczka o wymiarach 160x45x55 cm, 

- paczka o wymiarach 70x25x55 cm, 

- paczka o wymiarach 70x25x55 cm, 

Łączna waga: 80 kg.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany gabarytów oraz wagi przesyłki w 

zakresie +/- 10% od przedstawionych wartości. 

 Cena zlecenia spedycyjnego zawiera: koszty transportu, ubezpieczenia, koszty 

związane z odprawą celną i inne niezbędne opłaty spedycyjne. 

 
 

 

    

 

 …………………………………….   …………………………………………………………… 

  data     podpis pełnomocnego    

       przedstawiciela Wykonawcy 


