WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
A. Wystawca zainteresowany wynajęciem powierzchni targowej na targach Warsaw Home w
dniach 4-7 października 2018 roku zwanych dalej Targami, przesyła do firmy Warsaw Home Expo
Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000709613, NIP 728-282-50-04, REGON368993220), zwanej dalej Organizatorem, wypełniony
i odesłany formularz uczestnictwa. Ww. formularz jest dostępny za pośrednictwem aplikacji
internetowej
na stronie www.http://warsawhome.eu/formularz-uczestnictwa/formularz.
Zainteresowany może także przesłać formularz e-mailem lub przekazać osobiście Zgłoszenie
Uczestnictwa najpóźniej do dnia 4 września 2018 roku. Organizator niezwłocznie potwierdza
pisemnie (pocztą elektroniczną) przyjęcie zgłoszenia do realizacji. Warunki płatności za
Zgłoszenie zostały określone w pkt 5. Zgłoszenie uczestnictwa w terminie po 4 września 2018
roku zobowiązuje wystawcę do dokonania wpłaty w pełnej wysokości wynikającej ze zgłoszenia
na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT.
B. Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Targach pod warunkiem pisemnego
zawiadomienia Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o
uczestnictwo w Targach. Organizator pobiera wówczas tylko opłatę manipulacyjną w wysokości
opłaty rejestracyjnej.
C. Wycofanie przez Wystawcę jego zgłoszenia lub zgłoszenie rezygnacji po okresie 14 dni od daty
zawarcia umowy jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty przez Wystawcę kwoty wynoszącej
dwukrotność sumy opłat wynikających ze Zgłoszenia Uczestnictwa.

2.

OPŁATA REJESTRACYJNA
Organizator zapewnia w ramach opłaty rejestracyjnej następujące pakiety:
STANDARD : WARSAW HOME oraz POLAND DESIGN FESTIVAL(500 PLN, 110 EURO)
Wystawcy przysługują następujące usługi ze strony Organizatora Targów:
- Wpis do katalogu Wystawców,
- 3 Karty Wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do wejścia na Targi),
- 2 nienumerowane miejsca parkingowe.
PREMIUM: WARSAW HOME oraz POLAND DESIGN FESTIVAL(2000 PLN, 500 EURO)
- Wpis do katalogu Wystawców,
- 3 Karty Wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do wejścia na Targi),
- 2 nienumerowane miejsca parkingowe,
- logotyp na banerze przy wejściu na halę danej strefy,
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- logotyp na planie wystawców dla odwiedzających,
- powiększona i pogrubiona czcionka nazwy wystawcy w katalogu targowym.

3.

NAJEM POWIERZCHNI

Organizator zapewnia:
POWIERZCHNIA ZABUDOWANA

POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA

Korzystanie przez Wystawców z powierzchni wystawienniczej w okresie Targów
Korzystanie ze wspólnie użytkowanej powierzchni
Utrzymanie czystości przejść i korytarzy w hali
Zabezpieczenie hali przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p/poż.
Reklamę i promocję Targów
Wykładzina na stoisku (kolor szary)
1 podłączenie pod prąd do 3kW
Ścianki
Oświetlenie 1x halogen 4 szt. na szynie

Warsaw Home* (Cennik zawiera kwoty netto do których należy doliczyć 23 % VAT):
Rodzaj Zabudowy

Do 31.12.2017 r.

Do 31.03.2018 r,

Do 07.09.2018

400 PLN/m2
400PLN/m2
Zniżka 25%
Zniżka 20%
Niezabudowana
150 euro/sqm
150 euro/sqm
Zniżka 25%
Zniżka 20%
*stoiska o powierzchni pow. 150m2 podlegają wycenie indywidualnej

400 PLN/m2
Zniżka 15%
150 euro/sqm
Zniżka 15%

Niezabudowana

Poland Design Festival(Cennik zawiera kwoty netto do których należy doliczyć 23 % VAT):
Rodzaj zabudowy

Do 31.12.2017 r.

Do 31.03.2018 r.

Do 07.09.2018

Zabudowana

200 PLN/m2

250 PLN/m2

300 PLN/m2

4.

USŁUGI DODATKOWE
A. Rodzaj dodatkowego wyposażenia oraz cennik według tabeli stanowiącej załącznik nr 1
do Warunków Uczestnictwa.
Organizator zastrzega, że zapewnienie usług dodatkowych jest możliwe tylko do momentu
wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania się zapasów na przedmioty i usługi objęte
usługami dodatkowymi, Organizator nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
Organizator zastrzega również, że w przypadku złożenia zamówienia na usługi dodatkowe krócej
niż 14 dni przed rozpoczęciem montażu, ceny wskazane w cenniku usług dodatkowych wzrastają
o 50 %. W trakcie trwania montażu oraz Targów ceny wskazane w cenniku usług dodatkowych
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wzrastają o 100 %. Przy zamówieniach na usługi dodatkowe złożonych krócej niż 14 dni przed
rozpoczęciem Targów, Organizator nie gwarantuje dostępności asortymentu oraz wykonania
usługi.

5.

WARUNKI PŁATNOŚCI
A. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach następuje w momencie przesłania/przekazania
wypełnionego formularza Zgłoszenia Uczestnictwa i potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia
Zgłoszenia do realizacji. Po potwierdzeniu przez Organizatora pisemnie (pocztą elektroniczną)
przyjęcia zgłoszenia do realizacji, Organizator przesyła Wystawcy fakturę proforma za
powierzchnię wystawienniczą. Zgłaszający uczestnictwo (Wystawca) jest zobowiązany dokonać
wpłaty 50% zaliczki (od kwoty wynikającej ze zgłoszenia), na rachunek bankowy Organizatora, w
terminie 14 dni od otrzymania faktury pro-forma, pozostałą kwotę należy uregulować w
terminie do dnia 15 września 2018 r. Faktura VAT obejmująca dodatkowe usługi zamówione
przez Wystawcę, musi być opłacona w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej
przez Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa w terminie po 4 września 2018 roku zobowiązuje
Wystawcę do dokonania wpłaty w pełnej wysokości wynikającej ze zgłoszenia na rachunek
bankowy Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
B. W razie opóźnienia Wystawcy z zapłatą którejkolwiek części wynagrodzenia Organizatorowi
przysługiwać będą dodatkowo odsetki za opóźnienie w wysokości wynikającej z art. 359 § 2
Kodeksu cywilnego (odsetki ustawowe).
C. Brak wpłaty całości należności za udział w Targach w terminie wskazanym w fakturze VAT
upoważnia Organizatora do odmówienia Wystawcy udziału w Targach i pozbawia Wystawcę
prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
D. W przypadku opóźnienia Wystawcy z zapłatą za usługi z tytułu udziału w Targach, Organizator
zastrzega sobie prawo do zatrzymania przez Organizatora eksponatów i materiałów targowych
na stoisku Wystawcy do czasu uregulowania należności przez Wystawcę.
E. Wystawca zobowiązuje się do korzystania z firm spedycyjnych akredytowanych przy
Organizatora , korzystanie z innych firm możliwe za pisemną zgodą Organizatora.

6.DANE KONTAKTOWE
Wszystkie zapytania i Zgłoszenie Uczestnictwa prosimy przesyłać na adresy e-mail:
e.nawrocka@warsawexpo.eu
m.peczek@warsawexpo.eu
m.frak@warsawexpo.eu
lub na adres:
Warsaw Home Expo Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
05-830 Nadarzyn, Wolica 114 D, Hala F
Al. Katowicka 62
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Nazwa targów:

FORMULARZ ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH / Additional equipment form :
TERMIN NADSYŁANIA
ZAMÓWIEŃ: 21 DNI PRZED TARGAMI / Deadline for sending over the form is set at 21 days before the event

ZAMAWIAJĄCY / Order details:
Nazwa firmy /
Company name:

Pieczątka /
stamp:
Kod i miejscowość
Post code and
destination:
Kraj / Country:
Osoba do kontaktu / Designated contact person:
Telefon
kontaktowy /
Mobile phone
number:
USYTUOWANIE STOISKA / Booth location:
Hala / Hall:

NIP / company
registration
details:

Ulica / Street
name:

E-mail:

Nr stoiska / Booth
number:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE WYKŁADZINA / Additional equipment carpet:
Wykładzina / carpet:
Kolor (numer) / Color
Cena (m2) / Price Ilość w m² /
Razem kwota / Subtotal:
(number):
(m2):
Amount in m2:
25,00

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / Additional equipment:
Meble / Furniture:
Nazwa / Name:
Cena / price:
Podest duży kwadratowy / Large square
120,00
platform 100x100x100

Ilość / Amount:

Razem kwota / Subtotal:
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Podest mały kwadratowy / Small square
platform 50x100x100
Podest duży prostokątny / Large rectangular
platform 100x100x50
Podest mały prostokątny / Small
rectangular platform 50x100x50
Podest duży kwadratowy / Large square
platform 100x50x50
Podest mały kwadratowy / Small square
platform 50x50x50
Lada duża / Large desk 100x100x50
Lada mała / Small desk 100x50x50
Gablota duża / Large exhibition desk
100x100x50
Gablota mała / Small exhibition desk
50x50x50
Witryna / Shelving unit 250x100x50
Witryna / Shelving unit250x50x50
Regał duży / Large shelves250x100x50
Regał mały / Small shelves 250x50x50
Moduł ścienny / Wall unit1m
Półka książkowa metalowa / Metal
Bookshelf
Półka ekspozycyjna / Exposition shelf
Drzwi harmonijkowe / wahadłowe / Folding,
swing doors
Kotara / Curtain
Kratka ekspozycyjna / Exposition crate
Stolik kwadratowy / Square table
Stolik koktajlowy / Cocktail table
Stolik kawowy / Coffee table
Krzesło ISO / ISO chair
Punkt świetlny LED / LED light
Metahalogen 300W / Halogen 300W
Wieszak do TV / TV hanger
Haczyk do kraty / Crate hook
Wieszak systemowy / System hanger
Stojak na ulotki / Flyer stand
Stołek barowy hocker / Bar stool
Słupek prezydencki z taśmą 2m / Pole with
2m tape
Lodówka / Fridge
Czajnik elektryczny / Kettle
Barierka metalowa zewnętrzna 2m / Metal
barrier 2m

110,00
120,00
100,00
110,00
80,00
150,00
100,00
200,00
150,00
280,00
240,00
170,00
150,00
65,00
40,00
40,00
170,00
70,00
60,00
75,00
100,00
75,00
50,00
30,00
60,00
150,00
2,00
30,00
100,00
60,00
30,00
300,00
50,00
30,00

PODWIESZENIA DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH HALI / Exhibition hall installationequipment:
Podwieszenia/Hanging:
Nazwa/Name:
Cena/Price:
Ilość/Amount:
Razem kwota/Subtotal:
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Podwieszenie – LINKA* / Hanging - Line
(lekka konstrukcja, baner, flaga) / (light
construction, banner, flag)
Podwieszenie – WCIĄGARKA WŁASNA* /
Hanging – hoist
( cięższa konstrukcja, rampa
oświetleniowa, konstrukcja aluminiowa ) /
(heavier construction, light ramp,
aluminium construction)
Wypożyczenie wciągarki / Hoist hire

300,00

300,00

100,00

UWAGA / ATTENTION:
Wszelkie modele projektowe należy omówić z działem technicznym. Powyższe ceny nie zawierają projektu i
przygotowania (wydruku) podwieszanego obiektu. / All projects are to be consulted with technical department.
Prices are not inclusive of project and preparation (printout) of hanging item.
Baneryreklamowezapewnianeprzezwystawcównależydostarczyćorganizatorom w wyznaczonych terminach. /
Advertisement banners supplied by exhibitors are to be delivered to organiser before provided deadlines.
Wszelkie elementy (konstrukcje, banery, rampy świetlne) podwieszane do konstrukcji hali wystawienniczej należy
skonsultować z działem technicznym i uzyskać jego aprobatę. / All elements to be hanged to hall structure are to be
consulted with technical department and receive a formal consent.
*Przed zleceniem wykonania podwieszenia do konstrukcji hali, należy przesłać do akceptacji projekt z zaznaczonymi
punktami podwieszenia naniesionymi na siatkę podwieszeń danej hali wystawienniczej/ *Before instructing
hanging installation process, project has to be sent to technical department for acceptance, inclusive of clearly
marked out installation mounting points in accordance with hall map.
ENERGIA ELEKTRYCZNA W HALI / Electrics in hall:
Podłączenie prądu w godzinach trwania targów / Electrical connection during trade fair:
Moc / Output:
Cena / Price:
Ilość przyłączy /
Razem kwota / Sum:
No. of connections:
Do/Up to 3 kW 230 V
180,Do/Up to 8 kW 400 V
350,9-24 kW 400 V
700,25-36 kW 400 V
1000,pow. 36 kW / above 36 wg .wyceny indywidualnej
kW
/ Priced individually
ENERGIA ELEKTRYCZNA 24H W HALI / Electrics over 24h in hall:
Podłączenie prądu 24 godziny / 24h electrical connection:
Moc / Output:
Cena / Price:
Ilość przyłączy /
Razem kwota / Sum:
No. Of connections:
Do/Up to 2 kW 230 V
250,Do/Up to 9 kW 400 V
550,9-25 kW 400 V
1100,25-36 kW 400 V
1700,-

ENERGIA ELEKTRYCZNA TEREN ZEWNĘTRZNY / Electrics external surface:
Podłączenie prądu teren otwarty / Connection on external surface:
Moc / Output:
Cena / Price:
Ilość przyłączy /
Razem kwota / Sum:
No. Of connections:
Do / Up to 2 kW 230 V
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Do / Up to 9 kW 400 V
9-25 kW 400 V
25-36 kW 400 V
Pow. / Above 36 kW

Do / Up to 2 kW 230 V
24 godz.

400,700,1000,wg .wyceny
indywidualnej/ Priced
individually
300,-

WODA / Water:
Doprowadzenie wody z odpływem bez
podłączenia dla wydatku / Water connection
without waste:
50l/min
300l/min*

Cena / Price:

Ilość przyłączy /
No. Of
connections:

Razem kwota / Sum:

600,1300,-

Podłączenie urządzenia wystawcy** /
200,Connection of exhibitors equipment **:
Zlew z podłączeniem / sink with connection:
200,Ogrzewacz do wody bieżącej z podłączeniem 100,/ water heater with connection:
*Podłączenie wymaga wcześniejszych ustaleń z zespołem technicznym / Connection requires prior arrangement
with technical department
** Podłączenie urządzenia wystawcy: zmywarka, własny zlew, piec konwekcyjno-parowy itp. / Connection of
exhibitor equipment: dishwasher, own sink, convector-steam cooker, etc.
***Niezbędne jest wrysowanie lokalizacji przyłącza na planie stoiska. / Connection to be clearly marked on booth
plan
SPRĘŻONE POWIETRZE / Compressed air:
Ciśnienie 6 - 8,5 bar zakończone zaworem 1/2*1/2 ‘’ GW / Pressure 6-8.5 bar with valve 1/2*1/2” thread
Rodzaj przyłącza sprężonego powietrza / Connection type:
Wydatek / Output:
Cena / Price: Ilość przyłączy /
Razem kwota / Sum:
No. Of connections:
Do/ Up to 200l/min
500,Do/ Up to 600l/min
600,Do/ Up to 1000l/min
800,Podłączenie urządzeń / Connection
200,service:
*Podłączenie wymaga wcześniejszych ustaleń z zespołem technicznym / Connection to be consulted with technical
department
**Niezbędne jest wrysowanie lokalizacji przyłącza na planie stoiska. / It is required to clearly mark out location of
connection.

SPRZĘT AUDIOWIZUALNY / AV equipment:
Rodzaj zamawianej usługi i typ sprzętu
AV / Type of service and equipment

Cena jednostkowa netto w
PLN/dzień* / Price per piece
in PLN/day

Ilość / Amount:

Termin zainstalowania / Date
of installation:
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Telewizor plazmowy lub LCD o przekątnej
800,00
ekranu 42"-43” / Plasma or LED TV 42”43”
Ekran na statywie min. 1,8m x 1,8m /
150,00
Display on a Stand min. 1.8m x 1.8m
Projektor multimedialny 2500 - 3000 ANSI
800,00
lumenów/ Multimedia projector 25003000 ANSI lumen
Kabel HDMI 3m / HDMI cable 3m
40,00
Przedłużacz RTV / extension lead
30,00
* Ściana stoiska powinna być wykonana z trwałego materiału (płyty drewnopochodne) o grubości co najmniej 10
mm. Zamawiający jest zobowiązany do zamówienia instalacji elektrycznej o napięciu 230V w miejscu ustawienia
sprzętu. / * Booth wall should be made of stable equipment (wood-type sheets) with a minimal thickness of 10mm.
Order has to be accompanied and ordered separately by additional order of electrical connection with an output of
230V

USŁUGI TELEINFORMATYCZNE / IT services:
Rodzaj zamawianej usługi i typ sprzętu
teleinformatycznego / Type of ordered
service and equipment
Przyłącze InternetuWiFi do 1 Mbs / 0,5
Mbs / WiFI connection up to
1Mbs/0.5Mbs
Przyłącze InternetuWiFi do 2 Mbs /1 Mbs
/ WiFi connection up to 2Mbs/1Mbs
Przyłącze InternetuWiFi do 4 Mbs /2 Mbs
/ WiFi connection up to 4 Mbs/2Mbs
Pomoc w technika przy uruchomieniu
łącza / Technical assistance

Cena jednostkowa netto w
PLN/ dzień* / Price per piece
in PLN/Day

Ilość/Amount:

Termin zainstalowania/Date
of installation:

100,00
150,00
270,00
150,00

Wg. Wyceny indywidualnej /
Priced individually
* Warsaw Home Expo oddaje sprzęt do użytku (najem) na czas trwania targów lub wydarzenia. Po zakończeniu
najmu sprzęt należy zwrócić pracownikowi Warsaw Home Expo , który potwierdzi odbiór wypożyczonego sprzętu. /
Warsaw Home Expo is lending the equipment only to be used over the period of the exhibition or an event. After
the end of hire, equipment is to be given back to a member of staff, who will confirm the acceptance of hired
equipment.
Przyłącze kablowe / Cable connection

ZAMÓWIENIE SPRZĄTANIA STOISKA WE WSKAZANYCH TERMINACH / Order of cleaning service:
Metraż
Ilość dni / terminy /
Zamówienie usługi/Service order: stoiska/Booth size: Cena/Price: No. Of days:
Kwotarazem / Sum:
Do/ up to 6 m2 /
Odkurzanie stoiska / Vacuum
dzień/day
45,00 zł
6m2 - 18m2 /
Odkurzanie stoiska / Vacuum
dzień/day
60,00 zł
18m2 - 30m2 /
Odkurzanie stoiska / Vacuum
dzień/day
75,00 zł
30m2 - 60m2 /
Odkurzanie stoiska / Vacuum
dzień/day
90,00 zł
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Odkurzanie stoiska / Vacuum
Odkurzanie stoiska / Vacuum

60m2 - 150m2 /
dzień/day
Powyżej/over
150m2 / dzień/day

150,00 zł
1 zł / m2

٭Zakres usługi: opróżnienie koszy na śmieci, wytarcie stołów, wytarcie twardych powierzchni podłóg, wyczyszczenie
wykładzin odkurzaczem. Cena sprzątania jest uzależniona od wielkości wynajętej powierzchni, o której mowa w
“Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa”. W przypadku zamówienia dwukrotnego sprzątania w pierwszym dniu
targów cena usług jest liczona podwójnie. Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług i podatek ten zostanie
doliczony przy fakturowaniu w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Wszelkie rozliczenia z
zagranicznymi uczestnikami targów dokonywane są przez Warsaw Home Expo według średniego kursu EUR
(ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów).
* Range of service: empty of bins, table dusting, dusting of solid floors, vacuum of carpets. Price of cleaning is
dependant on the size of rented space, which is descibed in “Confirmation of participation”. If cleaning is to be
ordered twice during the first day of event, it will be paid twice. Pricing is a subject to tax, which will be added to
invoice. All transactions between foreign clients and Warsaw Home Expo are calculated accordingly to average
exchange rate set by NBP at a day before the commencement of event.
PERSONEL POMOCNICZY / Personnel:
Wyszczególnienie/Specific:
Cena / Price:

Dozór stoiska / Booth security

Ilośćosób /
No. of
people:

100,00/roboczogodzina /
an hour

Okres (od-do) / Time (from-to)

Dzień/day:
godzina/hour:

dzień/day:
godzina/hour:

Pomoc przy montażu i
200,00/roboczogodzina /
Dzień/day:
dzień/day:
demontażu / Assistance with
an hour
godzina/hour:
godzina/hour:
installation and de-installation
* Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług i podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu w
przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Wszelkie rozliczenia z zagranicznymi uczestnikami targów
dokonywane są przez Warsaw Home Expo według średniego kursu EUR (ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów). Minimalny czas najmu personelu dla jednej osoby wynosi 4
godziny w ciągu jednego dnia.
* Prices are subject to tax, which will be added while invoicing. All transactions between foreign clients and Warsaw
Home Expo are calculated accordingly to average exchange rate set by NBP at a day before the commencement of
event. Minimal amount of time to be ordered per person is 4 hours a day.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA WYKONAWCY ZABUDOWY INDYWIDUALNEJ/ Declaration of appointment of custom booth
builder:
Oświadczamy, że zabudowa naszego stoiska zostanie wykonana przez/We state that our booth construction will be
carried by:
WYKONAWCA / Contractor:
Nazwafirmy / Company
NIP / Company
name:
registration number:
Kod i miejscowość /
Postcode and place of
origin:

Ulica/ Street name:
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Kraj/Country:
Osoba do kontaktu / Designated person:
Telefon kontaktowy /
E-mail:
contact number:
OŚWIADCZENIE/Declaration:
1)Zgodnie z Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem targów, jako
WYSTAWCA zobowiązujemy się do zgłoszenia WYKONAWCY zabudowy indywidualnej oraz przedstawienia projektu
zabudowy do akceptacji Działu Technicznego. / In accordance with Technical Instruction and Fire Protection Instruction
latest by the 21 days before commencement of event, as EXHIBITOR we are responsible and obliged to nominate
STAND BUILDER of custom booth and present project of booth for acceptance by Technical Department.

Miejsce i data:
Pieczęć firmy WYSTAWCY:
Place and date:
Exhibitor Company Stamp:

Podpis osoby upoważnionej:
Signature:

DEKLARACJA WYBORU AKREDYTOWANEJ FIRMY SPEDYCYJNEJ/Declaration of appointment of logistics company:
Wystawca zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z firmą spedycyjną w sprawach związanych z transportem i
spedycją podczas montażu, demontażu oraz w czasie trwania targów.* / Exhibitor is required to contact directly with
logistics company with all matters concerned on transport and logistics during the installation, de-installation period
and during the event.*
Nazwa firmy/Company
name:
netlog Polska Sp. z o.o.

Adres/Address:

Koordynator/coordinator

Kontakt/Contact:

ul. Prądzyńskiego
12/14
01-222
Warszawa,
Poland

Rafał Skrobutan
Koordynator/ Coordinator

phone: +48 22 256 70 55
mobile: +48 668 890 274
e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl
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C.Hartwig Gdynia S.A.

81-310 Gdynia
ul. Śląska 47

Małgorzata Lewandowska phone: + 48 22 609 18 95
Project Manager
mobile: +48 502 012 838
e-mail: m.lewandowska@chg.pl

*zaznaczyć wybraną firmę spedycyjną znakiem „x” / * pick logistics company by marking “x”

RZUT STOISKA/Top down view of booth:
Rzut stoiska z naniesionymi odpowiednio/Top down view of booth with markings of:
1) Lokalizacja punktów podwieszeń do elementów konstrukcyjnych hali, zgodny z siatką podwieszeń / Position of
heavy items hanging points installed on structure of hall
2) Lokalizacja przyłączy prądu / Position of electrical connection
3) Lokalizacja przyłączy wod-kan / Position of water and waste connections
4) Lokalizacja przyłącza sprężonego powietrza / Position of compressed air connection
Rzut stoiska powyżej 100m2, lub o innych proporcjach prosimy przysyłać osobno. / Top down view of booth

1m
2
OPŁATY/Payments:
Płatności należy dokonywać na konto targów/Payments are to
be made to the following account:
BANK: PEKAO S.A.
ACCOUNT NUMBER: PL 62 1240 3116 1111 0010 7737 2180
SWIFT: PKOPPLPW

WARSAW HOME EXPO SP. Z O.O.
UL. ŻEROMSKIEGO 6
95-030 RZGÓW
NIP 7282825004

OŚWIADCZENIE/Declaration:
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1)Oświadczam, że należność za wykonanie usługi uregulujemy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, jednakże
nie później niż w dniu rozpoczęcia targów. / I declare, that all invoices will
get paid within 14 days from the invoice issue and no later than the day of event commencement.
2)Oświadczam, że zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów technicznych oraz przeciwpożarowych
obowiązujących na terenie Ptak Warsaw Expo. / I declare, that we are obliged not to violate any technical and fire
protection instructions currently in use at Ptak Warsaw Expo premises.

Miejsce i data:
Podpis osoby upoważnionej:
Pieczęć firmy Zamawiającego:
City and date:
Signature:
Comapny stamp:
UWAGA/Attention:
1. Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT / All prices are net and are
subject to 23% VAT tax.
2. Zamówienia składane w terminie 14 dni przed rozpoczęciem targów są dodatkowo płatne +50% ceny
podstawowej / All orders made within 14 day period before the start of event are resulting in extra +50%
surcharge from base price.
3. Zamówienia składane w dniu odbioru stoiska są dodatkowo płatne +100% ceny podstawowej / All orders made
at the date of booth handover are subject to +100% surcharge from base price.
4. Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji przyłączy / punktów podwieszenia niezgodne z załączonym rzutem są
dodatkowo płatne według wyceny indywidualnej oraz zostaną zrealizowane w miarę możliwości / All changes
to positions of connections/hanging points and not in line with attached top down booth view, are individually
priced and are going to be delivered at later stage.
5. Każda rozpoczęta roboczogodzina pracy montażysty – 150 zł +VAT / Every working hour of installer is charged at
upfront at a cost of 150 PLN + VAT
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