
 

 

Warszawa, data 29.04.2014 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/B/2014  dotyczące  

Organizacji Targów Salon Nautic de Paris Porte de Versailles Paryż, Francja. 

W ramach realizacji projektu „Promocja Parker Poland poprzez udział w targach imprezach branżowych” numer 

projektu POIG.06.05.02-00-014/12. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” 

Zgodnie z procedurą racjonalnego wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE proszę o 

przedstawienie oferty na kompleksową organizację stoiska na krajowej imprezie wystawienniczej dla sektora 

producentów łodzi i jachtów rekreacyjnych. 

Targi NAUTIC Salon Nautic de Paris odbędą się w Paryżu Porte de Versailles, Francja w dniach 5-14 grudnia 

2014. 

Zamawiający:  

Parker Poland Sp. z o.o. 

Ul. Reniferowa 88 

03-289 Warszawa 

NIP: 526-021-13-92 

KRS 0000109461 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

A. wynajem powierzchni wystawienniczej Targów NAUTIC Salon Nautic de Paris na 6 miejsc na łodzie do 8 

metrów długości, szerokość do 3 metrów.  

 Miejsce: Porte de Versailles, Paryż, Pawilon 4 

B. Opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, obsługa techniczna miejsca  wraz z oświetleniem. 

C. Zakup zasilania elektrycznego stoiska o mocy 6kW (25A-240V) 

D. Zabudowa stoiska w formie podestu wystawowego z dwoma przeciwstawnymi rzędami schodów, 

relingami ochronnymi oraz zapleczem gospodarczym. Stoisko ma być pokryte wykładziną targową. Na 

ściankach zabudowy mają znajdować się loga firmy Parker oraz zdjęcia łodzi a także logotypy UE. 

Zdjęcia mają być duże w dobrej jakości z elementami logo Parker. Wykonawca zrealizuje stoisko w 

postaci powierzchni wystawienniczej z zabudową w postaci ścianki okalającej stoisko z dwóch stron od 

strony stoisk sąsiadujących. Wykonawca ubezpieczy stoisko i zapewni obsługę techniczną. Na terenie 

stoiska należy utworzyć miejsce dla gości w postaci 4 stolików z 2 krzesłami każdy stolik. Każdy stolik ma 

być przedzielony ścianką łatwoprzenośną lub parawanem. 

Wycena powinna być podana w formie kwoty netto za poszczególne elementy zamówienia  A, B, C, D   

2. Termin wykonania zamówienia:  

Do dnia 4 grudnia 2014 

 

3. Zapytania o  przedmiot zamówienia:  

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: 



1. Małgorzata Szwapczyńska, tel. 607-510-174, e-mail: m.szwapczynska@parker.com.pl  

2. Olivier Kaczmarek, tel. 728-827-977, e-mail: Olivier.kaczmarek@parker.com.pl 

 

4. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia: Czas i miejsce: NAUTIC Salon Nautic de Paris Porte de 

Versailles, Francja 5-14 grudnia 2014  

Obiekty wystawiennicze: najnowsze modele łodzi Parker 660/800. 6 łodzi Parker o wymiarach maksymalnych: 

dł. x. szer. x wys. 7.90 x 3.00 x 2.90 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 - Oferta powinna być: 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę 

 

6. Termin i forma złożenia oferty: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: m.szwapczynska@parker.com.pl , faksem na nr: +48 22 785 09 99, poczty, 

kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Parker Poland, Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów 

do dnia 30 czerwca 2014. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.parker.com.pl 

 

7. Ocena ofert: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
 1 - Cena 100% 
  

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod 
adresem www.parker.com.pl 

 
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI” 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 

Adres działalności: 
Parker Poland Sp. z o.o. Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów  

Tel. (22) 785 11 11, fax (22)785 09 99, e-mail: parker@parker.com.pl 
www.parker.com.pl, www.vetus.pl, www.parkerribs.com 

NIP: 526-021-13-92, REGON: 011033560 
Raiffeisen Bank Polska S.A. Konto Nr 71 1750 0009 0000 0000 0169 2728 

KRS 0000109461, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
Kapitał zakładowy: 2 901 000,00 PLN 

Adres siedziby: 
Parker Poland Sp. z o.o., ul. Reniferowa 88, 03-289 Warszawa 
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