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Dobczyn, 23.09.2019 r. 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 

W związku z otrzymanymi pytaniami informujemy: 

1. PYTANIE: Dotyczy punktu 2 zabudowy stoiska: 

- Proszę o doprecyzowanie czy  preferują Państwo zabudowę systemową 

(octanorm) czy stolarska? Rodzaj zabudowy w znacznym stopniu generuje koszty 

zabudowy. 

- Czy wszystkie ścianki/ cała ich powierzchnia ma  być wzmocniona? Ile 

eksponatów planują Państwo montować na ścianach? 

 

ODPOWIEDŹ: Preferujemy zabudowę stolarską. W celu ułatwienia wyceny 

załączamy zdjęcia z poprzednich imprez targowych. Jeśli chodzi o wzmocnienia to ich 

umiejscowienie będzie wynikało z projektu stoiska i tego co będziemy wieszać. Do tej 

pory zabudowę stoiska mieliśmy wykonywaną z płyt wiórowych i taka konstrukcja 

okazała się wystarczająca. Zamawiający nie jest ekspertem w tej dziedzinie i jeśli 

Oferent ma lepsze rozwiązanie to proszę złożyć ofertę. 

 

ZDJĘCIE Nr. 1 
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WYKONUJE: 
✓ INSTALACJE GAZÓW  

MEDYCZNYCH 

✓ ŹRÓDŁA ZASILENIA W:  
o TLEN 

o PODTLENEK AZOTU 

o DWUTLENEK WĘGLA 

o PRÓŻNIĘ 
o SPRĘŻONE POWIETRZE  

✓ Certyfikacja w/w 

systemów. 

✓ Koncentratory tlenu dla 

medycyny. 
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Zdjęcie Nr. 2 

 
 

2. PYTANIE: Dotyczy punktu 5 nabycie i instalacja panelu promocyjnego „Marka 

Polskiej Gospodarki” 

- Czy projekt oraz przygotowanie grafiki jest po stronie wykonawcy? Czy może 

dysponuję Państwo gotowym projektem oraz grafikami? Czy panel przechodzi na 

własność zmawiającego? 

 

ODPOWIEDŹ: Wzór znajduje się np.: na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i 

Technologii, logotyp jak i wytyczne jego wyglądu są dostępne pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/marka-polskiej-gospodarki 

Panel nie przechodzi na własność Zamawiającego. 

 

3. PYTANIE: Czy wykonanie stoiska ma uwzględniać napisy, grafiki itp.? 

 

ODPOWIEDŹ: Tak, w momencie ustalania projektu Zamawiający określi formę i 

rodzaj nadruków, do wyceny można przyjąć tak jak to pokazano na poniższej fotografii. 
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4. PYTANIE: Czy można prosić o podanie lokalizacji stoiska oraz rodzaj? 

ODPOWIEDŹ: Hala 13 stoisko F23, narożne. 


