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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 09.11.2017 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi: 
 

Organizacja wyjazdu i uczestnictwa w imprezie targowej UMEX 2018 w ramach Śląskiego 
Klastra Lotniczego - Krajowego Klastra Kluczowego 

mającej na celu zaprezentowanie oferty uczestników wyjazdu oraz zapoznanie z ofertą innych firm 
z branży z tego rejonu, a także przybliżenie rynku oraz przygotowanie członków wyjazdu do ewentualnej 
przyszłej współpracy z tamtejszymi partnerami w ramach internacjonalizacji firm klastrowych 
 

Miejsce docelowe: 

Państwo: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Miasto: Abu Dhabi 

Uczestnicy: 

Przewidywana liczba uczestników wyjazdu - 3 osoby. 

Czas trwania: 

7 dni, w tym: min. 6 pełnych dób pobytu (6 noclegów) w miejscu docelowym w okresie 23.02.2018r. do 
01.03.2018r. 
 
W SKŁAD ORGANIZACJI UCZESTNICTWA WCHODZI: 
 
I. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB, w tym: 

1. Zapewnienie transportu (transferów) podczas całego czasu trwania wyjazdu, transfer na lotnisko 
i z lotniska dla 3 uczestników wyjazdu. W przypadku, gdy wśród uczestników/czek będą osoby 
niepełnosprawne Wykonawca zapewni środki transportu przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

2. Zapewnienie przelotów na trasach:  
Warszawa – Abu Dhabi – Warszawa – dla 3 osób 
Z uwzględnieniem, że uczestnicy powinni przebywać 6 pełnych dni w miejscu docelowym. 

3. Oferent zapewni bilety lotnicze z możliwością zmiany terminów przelotów oraz danych 
uczestników wyjazdu, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 16 godz. w jedną 
stronę z dopuszczalną 1 przesiadką. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę 
uczestników misji nie później niż 14 dni przed terminem misji. Bilety w klasie ekonomicznej, 
cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne 
i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz 
rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni 
poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, 
drogą pocztową lub elektroniczną. 

4. Zapewnienie wspólnych przejazdów z i do centrum targowego dla 3 uczestników w każdym dniu 
wyjazdu w przypadku odległość większej niż 500 m pomiędzy hotelem i centrum targowym - 
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), PO Box 5546 Abu Dhabi, ZEA. 

 
II. USŁUGA TRANSPORTU ZASOBÓW: 
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1. Zapewnienie i opłacenie transportu wyposażenia targowego w tym eksponatów z siedziby firmy 
znajdującej się pod adresem MSP ul. Poligonowa 1/81, 04-051 Warszawa do miejsca docelowego 
tj. Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), PO Box 5546 Abu Dhabi, ZEA 

2. Zapewnienie i opłacenie przechowania wyposażenia targowego w tym eksponatów w przypadku 
wcześniejszego dostarczenia materiałów do miejsca docelowego. 

3. Zapewnienie i opłacenie przechowania wyposażenia targowego w tym eksponatów w przypadku 
opóźnienia odbioru materiałów z miejsca, w którym odbywają się targi UMEX 2018 tj. Abu Dhabi 
National Exhibition Centre (ADNEC), PO Box 5546 Abu Dhabi, ZEA. 

4. Szacowana waga i gabaryty przesyłek: 7x Skrzynia Explorer case model 13527 wymiary 143 x 
41.5 x 30 cm o wadze 30 kg oraz 1x skrzynia Peli case o wymiarach 45 x 22 x 51 cm, o wadze 
15 kg. Całość może być zapakowana na palecie jako jedna przesyłka. 

5. Dopełnienie i opłacenie procedur celnych i innych, w wyniku których MSP uzyska konieczne 
zezwolenia na wywóz na targi i przywóz po targach wyposażenia stoiska (wraz z eksponatami, 
które jako systemy bezzałogowe mogą być uważane przez niektóre przepisy za produkty 
podwójnego zastosowania) oraz na wywóz artykułów spożywczych oraz firmowych prezentów 
reklamowych firmy MSP w postaci próbek naturalnego miodu pszczelego i cukierków typu 
„krówka”. 

 
III. USŁUGA NOCLEGU, w tym: 

Zapewnienie i organizacja min. 6 noclegów dla 3 osób w hotelach spełniającym standardy 
międzynarodowe min. 3 gwiazdki. Przy czym hotel powinien znajdować się w odległości nie 
większej, niż 4 km od Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), PO Box 5546 Abu Dhabi, 
ZEA. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, 
spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania. 
Przewidywane zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub jednoosobowych. 
Wyżywienie: śniadania w formie otwartego bufetu.  

 
IV. USŁUGA WYŻYWIENIA: 

Zapewnienie wyżywienia w postaci śniadania oraz obiado-kolacji dla 3 uczestników wyjazdu 
podczas całego pobytu. 

 
V. REZERWACJA STOISKA WYSTAWOWEGO: 

1. Zarezerwowanie powierzchni około 12m2 biorąc pod uwagę następujące wytyczne: 
Rodzaj stanowiska: narożne (2 strony otwarte) lub końcowe (trzy strony otwarte) - zależnie 
od dostępności powierzchni wystawienniczej – szczegół do uzgodnienia podczas realizacji 
usługi. 

2. Wniesienie opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej oraz dokonanie pozostałych 
czynności związanych z przyszłym uczestnictwie w targach. 

 
VI. ZABUDOWA STOISKA WYSTAWOWEGO 

1. Zabudowa stoiska wystawowego z uwzględnieniem następujące wytycznych: 
- konstrukcja ścianek stoiska standardowa, wg technologii oferowanej przez organizatorów 

targów. Przestrzeń stoiska z przodu i z góry zawsze otwarta: bez fryzów i słupków 
- zamykane zaplecze o wielkości 1m2;  
- wykładzina dywanowa w jednolitym czerwonym kolorze; 
- oświetlenie w postaci 5 reflektorów typu spot - 100W; 
-  przyłącze elektryczne o mocy adekwatnej do wyposażenia; 
- opcja codziennego sprzątania stoiska; 
- zapewnienie pozostałego, niezbędnego wyposażenia stoiska wystawowego. 

2. Wymagane wyposażenie stoiska – zamówione i opłacone u organizatora lub zakupione: 
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- lodówka do 85 cm wys. z zamrażarką; 
- telewizor LCD o przekątnej 45-50 cali z opcją zawieszenia na ścianie stoiska lub 

na niezależnym stojaku; 
- meble: lada, stół, 4 krzesła, stojak na ulotki; 
- artykuły spożywcze: woda niegazowana i gazowana w butelkach 0,3-0,5 l (po 20 butelek 

każdej), napoje gazowane typu cola w butelkach 0,3-0,5 l (15 butelek), soki owocowe 
(2 rodzaje, po 15 butelek) w butelkach szklanych 0,25 – 0,33 l; 

- artykuły potrzebne do utrzymania czystości stoiska (czyszczenie powierzchni 
wystawienniczych i mebli) – uniwersalny środek czyszczący (1szt.), ręcznik papierowy 
(4 opakowania po 2 szt.). 
 

VII. WIZUALIZACJA PROJEKTU STOISKA 
Oferent przedstawi wizualizacje 3D zabudowy stoiska wystawowego w minimum 3 widokach 
i załączy do formularza oferty w dniu składania oferty jako załącznik. 

 
VIII. PROMOCJA W MEDIACH TARGOWYCH 

Zapewnienie promocji firmy w mediach targowych, w tym zapewnienie wpisu do katalogu 
targowego. 

 
IX. UBEZPIECZENIE 

1. Ubezpieczenie eksponatów i wyposażenia stoiska o wartości 100 tyś. złotych podczas transportu 
oraz w trakcie trwania targów. 

2. Ubezpieczenie każdego z uczestników misji: 
- ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 30 tys. EUR w Europie, min. 

60 tys. EUR reszta świata); 
- NNW (wartość ubezpieczenia min. 5 tys. EUR w Europie, min. 10 tys. EUR reszta świata); 
- OC (wartość ubezpieczenia min. 50 tys. EUR w Europie, min. 100 tys. EUR reszta świata); 
- ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 500 EUR w Europie, min. 1000 

EUR reszta świata). 
 

X. POZOSTAŁE, w tym: 
1. Uzyskanie, jeśli to konieczne – i opłacenie zgody organizatora targów UMEX 

na dokumentowanie (fotografowanie i videofilmowanie) pobytu MSP na targach. 
2. Zapewnienie wiz ZEA, wniesienie opłat i kaucji. 
3. Zgłoszenie i opłacenie – jeśli jest to konieczne – demonstracji w locie na targach UMEX 2018. 
4. Dokonanie niezbędnych czynności w celu rozliczenia z organizatorem targów udziału firmy 

MSP w targach. 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wszystkie usługi zostaną wykonane z uwzględnieniem wszelkich przepisów krajowych, 
unijnych oraz kraju docelowego, a także z poszanowaniem zasad kulturowych obowiązujących 
w ZEA. 

2. W każdym z przypadków wiążący jest dokument EXHIBITION SPACE CONTRACT (Umowa 
o Wynajem Powierzchni Wystawienniczej), szczególnie w zakresie EXHIBITION RULES 
& REGULATIONS (Warunki Udziału w Targach) oraz wszystkie wymienione w nim inne 
dokumenty warunkujące i regulujące zasady uczestnictwa w targach UMEX. Dotyczy 
to szczególnie (ale nie wyłącznie) zasad wymaganych ubezpieczeń, zabudowy stoiska, 
odpowiedzialności wystawców i innych. 


