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Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Przełęcz 27
60-115 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/UE/2014 z dnia 29.09.2014
w związku projektem realizowanym przez:
Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska
gospodarka na rynku międzynarodowym,
Działanie 6.1: Paszport do eksportu
Zapraszamy do złożenia oferty na:
wykonanie projektu i zabudowy stoiska w zabudowie szeregowej (1-stronnie otwarte) o
łącznej powierzchni 30 m2 podczas targów
ISH Frankfurt 10-14. 03. 2015
Szczegóły zapytania :
- projekt zabudowy powinien zostać wykonany w oparciu dostarczony przez Zleceniodawcę istniejący
projekt stoiska wykorzystywany przez firmę Schlosser w przeszłości, stanowiący integralną część
niniejszego zapytania (taka sama koncepcja kolorystyczna, graficzna, sposób zagospodarowania
przestrzeni i ekspozycji produktów) - Załącznik nr 1,
- dostarczony przez Zleceniodawcę, istniejący projekt powinien zostać zaadaptowany na potrzeby
przydzielonej powierzchni wystawowej – Plan stoiska - Załącznik nr 2,
- projekt zabudowy powinien uwzględniać wytyczne techniczne przekazane przez Messe Frankfurt
Exhibition GmbH – Instrukcje i regulacje dotyczące stoisk - Załącznik nr 3,
- projekt zabudowy powinien uwzględniać wytyczne techniczne dotyczące hali wystawienniczej
przekazane przez Messe Frankfurt Exhibition GmbH – Dane techniczne Hali nr 10 - Załącznik nr 4,
- termin wykonania i zatwierdzenia adaptacji projektu zabudowy stoiska na potrzeby wystawy ISH
Frankfurt: nie później niż do dnia 30.11.2014 r.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

- oferta powinna uwzględniać kompleksowe koszty netto i brutto wykonania projektu zabudowy oraz
montażu oraz demontażu stoiska .
Oferty do niniejszego zapytania w formie pisemnej należy składać drogą elektroniczną na adres:
a.maschke@schlosser.com.pl , dostarczać osobiście lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: ul.
Przełęcz 27, 60-115 Poznań, w terminie do 31.10.2014 roku.
Kryteria oceny ofert:
Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem
zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Przy spełnieniu minimalnych kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia kluczowym
kryterium wyboru uznaje się najkorzystniejszą oferowaną cenę netto.
Osoba do kontaktu w sprawach szczegółowych informacji dotyczących zapytania ofertowego: Anna
Maschke: a.maschke@schlosser.com.pl , tel.:61 8399266.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość
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REQUEST FOR QUOTATION No. 7 / EU / 2014 dated 09.29.2014
in relation to a project carried out by:
Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
within the framework of project co-financed by the European Regional Development Fund under the
Innovative Economy Operational Programme.
Priority VI - Polish economy on the international market,
Action 6.1: Passport for exports,
Invites your company to submit an offer for:
execution of the project and making construction of 1-sided open stand with a total area of 30 m2 at
the ISH Frankfurt fair taking place within 10-14. 03 2015
Details of request:
- the project of a stand should be made on the basis of existing stand project provided by Schlosser
used by Schlosser company in the past, basic project is an integral part of the query ( the same
colour, graphic scheme, the idea of space use and the way of product exposition) - Appendix 1
- existing project provided by Schlosser should be adapted to requirements of exhibition space
allocated - Stand plan - Appendix 2,
- the project of a stand should take into account the technical guidance provided by the Messe
Frankfurt Exhibition GmbH – Instructions, stand regulations - Appendix 3,
- the project of a stand should take into account the technical guidance of exhibition hall provided by
the Messe Frankfurt Exhibition GmbH – Technical data of Hall No. 10 specifications - Appendix 4,
- deadline for preparation and final approval of the stand project: not later than 30.11.2014.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

- offer should include complete gross and net costs of the project preparation , as well as assembly
and dismantling of the stand at the territory of ISH Frankfurt exhibition.
Offers for this request in writing should be submitted electronically to the following address:
a.maschke@schlosser.com.pl, delivered in person or sent by post to the following address: ul.
Przełęcz 27, 60-115 Poznan, till: 31.10.2014.
Selection criteria:
The selection of suppliers will be based on the most economically advantageous offer, with the
principles of openness, transparency and fair competition.
If the minimum criteria specified in the request are met a key selection criterion will be the most
favorable net price offered.
Person to contact for detailed information on the inquiry: Anna Maschke:
a.maschke@schlosser.com.pl , tel.:61 8399266.
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