STOWARZYSZENIE Śląski Klaster Lotniczy
z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43
NIP: 5472085992
REGON: 24086188
KRS: 257988
Adres strony internetowej: http://aerosilesia.eu/
e-mail: przetargi@aerosilesia.eu

Kaniów, 04.01.2021 r.

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania Ofertowego z dnia 04.01.2021 r.
Pytanie 1: (pytanie od MK Business Link LLC)
Chciałabym doprecyzować jeden wymóg:
„Zamawiający wymaga, aby Oferenci składający ofertę dysponowali następującym doświadczeniem: w przeciągu 3 ostatnich lat ( lub w przypadku, gdy działalność prowadzona jest krócej – w okresie jej
prowadzenia) wykonał minimum 3 usługi polegające na organizacji misji lub zabudowie stoiska
wystawowego o minimalnej wartości 100 000 złotych brutto. Oferent spełni ten warunek, poprzez
przesłanie listów referencyjnych z trzech poprzednich misji.”
Czy te minimum 3 usługi polegające na organizacji misji muszą być o minimalnej wartości 100 000
złotych brutto czy ta kwota dotyczy tylko zabudowy stoiska?
Odpowiedź: Ta kwota nie dotyczy tylko zabudowy stoiska, każda z 3 usług polegających na
organizacji misji musi być o minimalnej wartości 100 000.
Pytanie 2: (pytanie od idpexhibitions)
Uprzejmie prosimy o podanie planu piętra z orientacją stoiska 15m2
Odpowiedź: Lokalizacja stoiska przedstawiona została poniżej na zdjęciach.
Numer stoiska: 08-C40

Pytanie 3: (pytanie od MK Business Link LLC)
Co będzie eksponatem do przewozu? Pytam ponieważ w celu wyceny transportu ważne jest czy towar
będzie miał jakieś baterie, akumulatory i inne podobne? Dodatkowo skrzynie są niskie – 80cm – czy są
jakieś zastrzeżenia czy na skrzyniach może coś stać? To również zależy od tego co jest towarem?
Odpowiedź: W skrzyniach nie będzie akumulatorów, itp. niebezpiecznych przedmiotów. Skrzynia
jest z solidnej sklejki i można na niej stawiać inne przedmioty - wytrzyma do 150 kg.
Pytanie 4: (pytanie od MK Business Link LLC)
Czy stoisko 15 m2 na targach IDEX jest już zakupione? Jeżeli tak jakie ma wymiary? Ile na ile?
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy zakupione jest stoisko narożne, 3x5 m, wraz z zabudową
standardową "shell". W organizacji stoiska będą wprowadzone zmiany zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 5: (pytanie od MK Business Link LLC)
Czy zakupione stoisko to Space Only? I czy w kontrakcie nie został już wykupiony marketing pack (pkt.
7 promocja w mediach targowych?
Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy zakupione jest stoisko narożne, 3x5 m, wraz z zabudową
standardową "shell". Nie został zakupiony "marketing pack".
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