
 

 

 

Warszawa, data 26.06.2013 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/A/2013 

dotyczące  

Organizacji Targów Wiatr i Woda Gdynia 2013 

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 Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” odbędą się w Gdyni w dniach 15-18 sierpnia 2013 

Czas i miejsce: sierpień 15-18 sierpnia 2013 Targi Wiatr i Woda na Wodzie Przystań Jachtowa Marina 

Gdynia, adres: Gdyńska przystań jachtowa "Marina Gdynia", Gdynia, Al. Jana Pawła II 13 A 

1. Zamawiający:  

Parker Poland Sp. z o.o. 

Ul. Reniferowa 88 

03-289 Warszawa 

NIP: 526-021-13-92 

KRS 0000109461 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Kompleksowa organizacja Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w dniach 15-

18 sierpnia 2013 w Gdyni. 

 

W zakres organizacji wchodzą: 

 

A. Wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i 

Woda” w Gdyni w postaci: 

 

 3 miejsc cumowniczych do 10 metrów długości 

 2 namiotów 9m2 (3x3m) 

 25 m 2 powierzchni bez zabudowy przed halą namiotową pod jacht 

 



B.  Opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, obsługa techniczna powierzchni 

wystawienniczej  wraz z oświetleniem. 

C. Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów o wymiarach (wraz z ubezpieczeniem):  

 

PARKER 660 PILOTHOUSE wymiary dł. x. szer. x wys. 6.60 x 2.45 x 2.70 waga 1300 kg 

PARKER 660 WEEKEND wymiary dł. x. szer. x wys. 6.60 x 2.45 x 2.70 waga 1400 kg 

PARKER 800 WEEKEND wymiary dł. x. szer. x wys. 7.90 x 2.90 x 2.85 waga 1800 kg 

 

w związku z udziałem w targach wraz z ubezpieczeniem. Trasa Czosnów (05-152) – Gdynia 

(Przystań Jachtowa Marina Gdynia)  i powrót po 4 dniach. 

D. Zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz 

tłumaczenia tych materiałów – 1000 sztuk katalogów: 

 

PARAMETRY PRODUKTU: 

Typ:    katalog szyty 

Format:    A4 poziom (297 x 210 mm) 

Zadruk :    dwustronny 4/4 

Rodzaj papieru:    kreda mat: 250 g (okładka), 130 g (wnętrze) 

Rodzaj zszywek:    płaskie 

Foliowanie okładki:    folia mat 

Ilość stron z okładką:    4 + 12 

Nakład:    1 x 1000 szt. 

Wycena powinna zawierać rozbicie na elementy A, B, C, D  i może być podana w formie kwoty netto z 

podziałem na poszczególne elementy oraz ma zawierać kwotę końcową netto PLN stanowiącą 

podsumowanie wszystkich elementów. 

3. Zapytania o  przedmiot zamówienia:  

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Szwapczyńska, tel. 

607-510-174, e-mail: m.szwapczynska@parker.com.pl 

4. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia: 

Czas i miejsce: sierpień 15-18 sierpnia 2013 Targi Wiatr i Woda na Wodzie Przystań Jachtowa Marina 

Gdynia, adres: Gdyńska przystań jachtowa "Marina Gdynia", Gdynia, Al. Jana Pawła II 13 A 

Obiekty wystawiennicze: najnowsze modele łodzi Parker 660 oraz Parker 800. 3 łodzie Parker o 

wymiarach: 

PARKER 660 PILOTHOUSE wymiary dł. x. szer. x wys. 6.60 x 2.45 x 2.70 

PARKER 660 WEEKEND wymiary dł. x. szer. x wys. 6.60 x 2.45 x 2.70 

PARKER 800 WEEKEND wymiary dł. x. szer. x wys. 7.90 x 2.90 x 2.85 

Stoisko: wykonawca zrealizuje stoisko w postaci dwóch namiotów wystawienniczych z elementami 

logo Parker i zdjęciami łodzi Parker 660 oraz Parker 800. Wykonawca ubezpieczy stoisko i zapewni 

obsługę techniczną i merytoryczną stoiska w postaci dwóch wykwalifikowanych pracowników.  

mailto:m.szwapczynska@parker.com.pl


5. Termin i forma złożenia oferty: 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie firmy (adres jak poniżej) lub wysłać pocztą 

na adres:  

 

PARKER POLAND 

CZĄSTKÓW POLSKI 171 

05-152 CZOSNÓW 

 

Termin złożenia ofert: do dnia 12 lipca 2013. 

  

  

 

http://www.google.pl/imgres?q=logotypy+innowacyjna+gospodarka&um=1&sa=N&biw=1366&bih=673&hl=pl&tbm=isch&tbnid=zmfdEy0ocf5OoM:&imgrefurl=http://www.axxel.pl/dotacje.html&docid=1bo1MSaG9n0xcM&imgurl=http://www.axxel.pl/upfiles/image/INNOWACYJNA_GOSPODARKA_WSPOLNE_LOGO.jpg&w=800&h=160&ei=B83KUfOjF4KyOcujgaAH&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:105&iact=rc&page=1&tbnh=66&tbnw=320&start=0&ndsp=10&tx=129&ty=34

