Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ‐ Działanie 6.1
DOTACJE NA INNOWACJE
‐ INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie strategii eksportowej firmy Union Parts Sp. z o.o."
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ‐ Wdrożenie Planu rozwoju eksportu,
Działanie 6.1 ‐ "Paszport do eksportu” zapraszamy do składania ofert dotyczących przygotowania
zadań związanych z udziałem firmy Union Parts Sp. z o.o. na targach w MT HANNOWER MESSE’ 2013
w Hanowerze w dniach 08‐12.04.2013r.
z dnia 04.02.2013r.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu powierzchni
wystawienniczej, przygotowanie, zabudowa i demontaż stanowiska targowego w trakcie targów
MT HANNOWER MESSE’ 2013 w Hanowerze w dniach 08‐12.04.2013r. Ogólnym celem projektu jest
rozwinięcie w firmie Union Parts Sp. z o.o. działalności eksportowej. Realizacja projektu pozwoli
na zwiększenie rozpoznawalności marki firmy na rynkach zagranicznych. W związku z realizacją
projektu pt. „Wdrożenie strategii eksportowej firmy Union Parts Sp. z o.o." nr umowy
zao dofinansowanie UDA‐POIG.06.01.00‐18‐003/12‐00 zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie
oferty cenowej na:
1. Wynajem powierzchni wystawienniczej bez zabudowy ok. 12 m2,
2. Zabudowa pakiet Basic,
3. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej w systemie octanorm „pod klucz”
ok. 12 m2 w tym:
Projekt stoiska, ściany z systemu octanorm, wykładzina podłogowa, fryz z nazwą wystawcy,
stół, 4 krzesła, lada informacyjna z logo firmy, stołek barowy, zaplecze 1x1 z drzwiami
harmonijkowymi, 1 witryna z oświetlaniem, 1 lampa na każde 3m², 1 gniazdo, wieszak, kosz na
śmieci, sprzęt gospodarczy, lodówka.
4. Opłata ryczałtowa za stanowisko,
5. Koszt na rzecz Komisji ds. Wystaw i Targów Gospodarki Niemieckiej AUMA,
6. Wpis do katalogu,
7. Opłata rejestracyjna.
Szczegółowe informacje nt. postępowania ofertowego wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia
oferty znajdują się poniżej :
Pliki do pobrania:
Zapytanie_udział_w_zag._imprezach_Union_Parts_ I_Etap.doc
Zapytanie_udział_w_zag._imprezach_Union_Parts_ I_Etap.pdf
Dane kontaktowe:
Union Parts Sp. z o.o.
Bobrowa Wola 72
39‐203 Nagoszyn
Tel. 14 681 80 78
e‐mail: bobrowa@unionparts.pl

