ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
ZGŁOSZENIE WYKONAWCY ZABUDOWY STOISKA (ZABUDOWA WŁASNA)

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

Sp o só b z ab u d o w y

Oświadczam, że powierzchnia wystawiennicza zostanie zagospodarowana jako:
1. Stoisko standardowe, zamówione u Organizatora – zgodnie z zamówieniem znajdującym się na str. 1
2. Powierzchnia wystawiennicza bez zabudowy elementami stoiska
3. 3. Stoisko wykonane przez wynajętą firmę *

* Korzystanie z usług firm budujących stoiska spoza listy firm rekomendowanych przez właściciela obiektu, tj. Warszawskiego
Centrum EXPO XXI, związane jest z koniecznością uiszczenia przez nie opłaty licencyjnej na rzecz właściciela obiektu w wysokości
50 zł netto/m2 zabudowywanej powierzchni. Opłata będzie pobrana przez Organizatora od Wystawcy i przekazana do właściciela
obiektu. Wykonawcę zabudowy należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej do 15 kwietnia 2019r.
* Zabudowę naszego stoiska wykona firma:………………………………………………………

Razem netto

W aż n e

F ir m a w y ko n u j ąc a z a b u d o w ę

+ 23%VAT *
Firma znajduje się na poniższej liście firm rekomendowanych:

tak

nie

Razem brutto

Lista firm rekomendowanych do wykonania zabudowy targowej
Pracownia Sztuk Plastycznych Spółka z o.o.
Markus Marek Wnuk
ul . Rzymska 13/19 lok. 2, 03-976 Warszawa
ul. Stefana Bobrowskiego 8/29,
Kontakt: Andrzej Wieczorek, Anna Świderska
02-378 Warszawa
Tel. + 48 22 617 41 91, 22 617 46 22
Kontakt: Pan Marek Wnuk
e-mail: awieczorek@psp.com.pl,
Tel. +48 22 668 73 63
aswiderska@psp.com.pl, psp@psp.com.pl
e-mail: markus@zabudowatargowa.com
www.psp.com.pl
www.zabudowatargowa.com
Expostyl Sp. z o.o.
Mawer
biuro na terenie EXPO XXI
ul. Wolbromska 50, 03-680 Warszawa
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
Kontakt: Wiesław Madej
Kontakt: Pan Mikołaj Sokołowski
Tel. +48 601 313 555
Tel. + 48 22 256 71 53
Fax: +48 22 678 47 04
e-mail: mikolaj.sokolowski@expostyl.com
e-mail: w.madej@mawer.com.pl
www.expostyl.com
www.mawer.com.pl
W przypadku zaznaczenia punktu 3 wykonawca zabudowy zobowiązany, nie później niż 15 kwietnia 2019r. przedstawić jego projekt do
akceptacji Organizatorowi. Projekt powinien przedstawiać w czytelnej formie zabudowę stoiska w 2 rzutach z określeniem jego wysokości
i zawierać niezbędny opis. Przedłożony projekt powinien obejmować przyznaną powierzchnię, być zgodny z prawem budowlanym oraz
z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z regulaminem korzystania z obiektów EXPO XXI. Dodatkowo powinien
zawierać uproszczony schemat instalacji elektrycznej wraz z dokładnym zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów.

Brak przekazania i akceptacji powyższych dokumentów uniemożliwi rozpoczęcie prac montażowych.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

WARUNKI MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

W ar u n ki mo n t aż u i d emo n t aż u st o is k

Wystawca i wykonawca stoiska działający na zlecenie Wystawcy zobowiązany jest przestrzegać harmonogramu prac montażowych,
warunków i regulaminu targów PCI Days 2019 oraz regulaminów Warszawskiego Centrum EXPO XXI, a w szczególności:
1.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty montażowe i demontażowe zgodnie z zatwierdzonym wcześniej planem
architektonicznym zabudowy oraz z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów BHP
i p.poż., zgodnie z zasadami sztuki oraz z poszanowaniem obiektu.

2.

Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich osób pracujących przy budowie
i demontażu stoiska oraz w trakcie targów i odpowiada za wszystkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów
bezpieczeństwa pracy. Wszystkie osoby i podmioty wykonujące w imieniu Wystawcy zabudowę stoiska muszą posiadać aktualne
zaświadczenia o odbytym szkoleniu BHP

3.

Wystawca jest zobowiązany do posiadania pełnego ubezpieczenia wszystkich skutków prac związanych z budową, wyposażeniem
i demontażem stoiska, a także swoich eksponatów, innego sprzętu, za który jest on odpowiedzialny oraz rzeczy osobistych.

4.

Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub
szkodach. Wystawca ma obowiązek przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony wydawanych przez właściciela obiektu i jego
Przedstawicieli. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany jest zgłosić do Organizatora pisemnie
i w czasie trwania targów oraz montażu i demontażu stoisk. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku właściciela obiektu
lub innych podmiotów i osób trzecich, spowodowanych przez Wystawcę, jego przedstawicieli, firmy i osoby pracujące na rzecz Wystawcy
oraz osoby trzecie, które z woli Wystawcy przebywają w EXPO XXI w trakcie trwania targów oraz montażu i demontażu stoisk.

5.

Wykonawca stoiska w czasie montażu i demontażu w obrębie swojego stoiska ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót
montażowych i ostatecznego retuszu. Nie wolno dokonywać podstawowych prac (stolarskich, malarskich itp.) związanych
z przygotowaniem stoiska i eksponatów. W szczególności zabronione jest spawanie, szlifowani drewna i gipsu oraz inne prace
powodujące zapylenie.

6.

Stoisko i jego wyposażenie należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie targów.

7.

Podczas montażu i demontażu wykonawcy nie wolno samodzielnie dołączać lub odłączać rozdzielnic elektrycznych w kanałach
medialnych i w ścianach.

8.

Żadne elementy zabudowy nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów
komunikacyjnych oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy.

9.

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego usuwania wszystkich opakowań i odpadów montażowych w trakcie trwania montażu
i demontażu stoiska. Wszystkie elementy zdemontowanego stoiska wraz z eksponatami muszą być wywiezione z terenu obiektu przez
wykonawcę zgodnie z harmonogramem. Zabronione jest wyrzucanie elementów zdemontowanego stoiska do kontenerów na śmieci na
terenie obiektu. Wykonawca zwróci szczególna uwagę na dokładne usunięcie pokrycia podłogi i elementów montażowych (pozostałości
taśmy) i pozostawi wolną od kleju i zabrudzeń podłogę hali. W przypadku nie wykonania powyższych prac porządkowych w terminie
Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.

Wykonawca stoiska jest zobowiązany również do:
- Przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych w terminach określonych w informatorze dla firm wykonujących zabudowę stoiska
- Oznakowania pojazdów przebywających na terenie EXPO XXI umożliwiającym Organizatorowi skontaktowanie się z właścicielem pojazdu.
- Usunięcia pojazdów z terenu EXPO XXI po zakończeniu godzin montażu/demontażu.
- Korzystania tylko z taśmy dwustronnej wystawienniczej ETG celem mocowania wykładziny do posadzki w halach.
Wystawca oświadcza iż wykonawca stoiska zapoznał się i akceptuje powyższe warunki montażu i demontażu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

