
Załącznik nr 3 

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa zaprojektowania, wypożyczenia, dostawy, montażu i demontażu zabudowy dwóch
stoisk  targowych  dla  Gminy  Miasto  Płock  podczas  VIII  Europejskiego  Kongresu
Gospodarczego w Katowicach o powierzchni 40 m2 oraz 21 m2,  który odbędzie się w
dniach 18-20 maja 2016 r.

1. Wykonanie projektów stoisk

 przygotowanie  szczegółowych  projektów  architektoniczno  –  graficznych  stoisk,
uwzględniających wytyczne Zamawiającego, zarówno opisowe, jak i graficzne,

 projekty muszą być dostosowane do warunków technicznych i  organizacyjnych
stoisk  wynajętych  przez  Zamawiającego,  w  tym  w  szczególności  odpowiadać
zasadom bezpieczeństwa określonym przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach oraz przez organizatora Kongresu, Grupę PTWP SA.

2. Wystrój i wyposażenie stoisk

a) Stoisko 21 m2 na przestrzeni ogólnodostępnej:
 zabudowa systemowa,
 wykładzina dywanowa w kolorze ciemnoszarym, grafitowym,
 lada informacyjna – na froncie podświetlone odgórnie logo miasta (grafika

o  wymiarach  co  najmniej  90x90  cm),  kolor  lady:  biały,  przy  ladzie  2
krzesła typu hocker z siedziskami koloru białego,

 jeden stojak na materiały informacyjno-promocyjne (wykonany z metalu
lub plastiku) z co najmniej pięcioma kieszeniami na materiały w formacie
A4, posiadający widoczne logotypy Zamawiającego,

 pojemnik na gadżety – np. szklana misa x2,
 stojaki na wizytówki x 4,
 sprawny ekran plazmowy o wymiarach co najmniej 42” umieszczony na

ściance tworzącej zaplecze magazynowe,
 sprawny laptop – przekątna ekranu min. 17’’, system operacyjny Windows

7, pamięć RAM 4GB, dysk twardy 500 GB,
 2 gniazda elektryczne wraz z przyłączeniem do sieci,
 wydzielone  zaplecze  magazynowe  z  systemowymi  drzwiami

harmonijkowymi zamykanymi na klucz, wyposażone w regały z półkami,
wieszaki na odzież (haczyki) mocowane do ściany oraz kosz na śmieci; na
całej powierzchni frontowej ściany magazynku nadrukowana grafika, 

 przestrzeń  do  prowadzenia  rozmów  indywidualnych  wyposażona  w  3-4
stoliki z co najmniej trzema fotelami każdy - fotele białe, kubełkowe, o
nowoczesnym designie,

 ściany białe,  z  co najmniej  4 ofertami inwestycyjnymi o wymiarach ok.
90x90  cm.  Oferty  mogą  być  nadrukowane bezpośrednio  na  ścianę,  lub
planszę przymocowaną do ściany,

 na ścianach kinkiety czarne, w stylistyce jak na wizualizacji (dopuszcza się
wyklejenie czarnego wzoru na pleksi), klosze kuliste, białe (co najmniej 4),

 kwiaty doniczkowe do dekoracji stoiska (co najmniej 2).

b) Stoisko 40 m2 w strefie VIP:
 zabudowa systemowa,
 wykładzina dywanowa w kolorze ciemnoszarym, grafitowym,
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 jeden stojak na materiały informacyjno-promocyjne (wykonany z metalu
lub plastiku) z co najmniej pięcioma kieszeniami na materiały w formacie
A4, posiadający widoczne logotypy Zamawiającego,

 sprawny ekran plazmowy o wymiarach co najmniej 42” umieszczony na
ścianie,

 sprawny laptop – przekątna ekranu min. 17’’, system operacyjny Windows
7, pamięć RAM 4GB, dysk twardy 500GB,

 3 gniazda elektryczne wraz z przyłączeniem do sieci,
 wydzielone  zaplecze  magazynowo-kuchenne  z  systemowymi  drzwiami

harmonijkowymi  zamykanymi  na  klucz.  Na  całej  powierzchni  frontowej
ściany magazynku nadrukowana grafika. Zaplecze musi być wyposażone
w:

 regały z półkami,
 wieszaki na odzież (haczyki) mocowane do ściany,
 kosz na śmieci x 2,
 lodówkę, która pomieści 200 butelek o pojemności 0,33 l,
 szafkę ze zlewozmywakiem 1 szt.  wraz z przyłączeniem do sieci

wodnej i odpływowej,
 szklanki do piwa o poj. 0,33 l – 30 szt.,
 szklanki do soków – 10 szt.,
 ekspres ciśnieniowy do kawy (15 bar), mielący kawę naturalną, z

funkcją spieniania mleka 1 szt.,
 czajnik elektryczny 1 szt.,
 serwis do kawy (6 os.) 2 kpl.,
 serwis do herbaty (6 os.) 2 kpl.,
 łyżeczki do kawy i herbaty 40 szt.,
 otwieracz do butelek x2,
 taca 2 szt.,
 eleganckie pojemniki do ekspozycji przekąsek – 5-10 szt.,
 patery do ekspozycji ciastek – 5 szt.

 przestrzeń  do  prowadzenia  rozmów  indywidualnych  wyposażona  w  3-4
stoliki:  2  stoliki  z  czterema fotelami  każdy  i  2  stoliki  z  dwoma sofami
każdy, fotele i sofy białe, kubełkowe, o nowoczesnym designie,

 przy  części  magazynowo-kuchennej  umieszczona  biała  lada  barowa,  na
froncie  podświetlone  odgórnie  logo  miasta,  przy  ladzie  co  najmniej  3
krzesła typu hocker z siedziskami koloru białego,

 pojemnik na gadżety – np. szklana misa x 2,
 stojaki na wizytówki x 4,
 ściany białe,
 na ścianach kinkiety czarne, w stylistyce jak na wizualizacji (dopuszcza się

wyklejenie czarnego wzoru na pleksi), klosze kuliste, białe (ok. 8),
 kwiaty doniczkowe do dekoracji stoiska co najmniej 3,
 inne, dodatkowe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

stoiska.

3. Informacje dodatkowe:

 w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy zaakceptowanym
przez siebie projektem a stanem faktycznym, Wykonawca jest zobowiązany do
jego niezwłocznego usunięcia lub naprawienia przedmiotowych rozbieżności,

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącego  utrzymania  i  obsługi  technicznej
stoiska, obejmującej w szczególności zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń
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znajdujących się na wyposażeniu stoiska, zapewnienie kompletności  elementów
wyposażenia stoiska, niezwłoczne usuwanie wszelkich wad i usterek oraz bieżące
utrzymanie czystości  i  estetyki stoiska; Wykonawca swoje czynności w ramach
obsługi technicznej realizował będzie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem
stoiska,

 Zamawiający nie zapewnia wejściówek dla Wykonawcy na czas montażu, obsługi
technicznej, utrzymania oraz demontażu stoiska,

 wykonawca ubezpieczy stoiska od odpowiedzialności cywilnej na kwotę do 50 000
zł,  od  wszelkich  szkód  wyrządzonych  osobom  trzecim,  w  tym  organizatorom
stoiska; okres ubezpieczenia zaczyna się najwcześniej od momentu wejścia ekipy
montującej stoisko do całkowitego zakończenia demontażu stoiska,

 logo:
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