
 

 

  

  

 

  Kaniów, 19.04.2021 r.  

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania Ofertowego z dnia 01.04.2021 r. 

Pytanie 1: Proszę o przesłanie mapki z  państwa działką (będzie niezbędna przy pracach 

projektowych) (pytanie od OMDEXPO)  

Odp.: Do załączników dodano mapkę. Stoisko, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe oznaczono jako 

BLESS – 88m2. 

Pytanie 2: Jaka jest szacunkowa wielkość budżetu planowanego na realizację projektu? (pytanie od 

madeinwarsaw agency) 

 

Odpowiedź: Zamawiający ogłosił przetarg i czeka na oferty. 
 

Pytanie 3: Proszę o wyjaśnienie jak mam interpretować zapis „ konstrukcja ścianek standardowa”.. .czy 

dopuszczacie Państwo możliwość użycia zabudowy modułowej? Np. Octanorm ? Czy chodzi o 

zabudowę indywidualną? Np. ściany  MDF malowane farbą? (pytanie od madeinwarsaw agency) 

 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie chce Octanormu, wymagana jest zabudowa indywidualna. 

 

Pytanie 4: Czy jest jakaś minimalna wymagana wysokość stoiska? (pytanie od madeinwarsaw 

agency) 

 

Odpowiedź: Całość min. 3,5m, zabudowa na słupie min 4,5m. 

 

Pytanie 5: Z opisu wynika, że stoisko jest wyspowe? Znaleźć się ma zabudowa w środkowej części, 

tak aby boki i przód były otwarte… wobec tego stoiska jest wyspowe? (pytanie od madeinwarsaw 

agency) 

 

Odpowiedź: Stoisko nie jest wyspowe, ponieważ po jednej stronie graniczy ono ze stoiskiem innej 

firmy, jednak wymagane jest od niej odgrodzenie. 

 

Pytanie 6: Czy zamawiający wymaga, aby powstała ścianka/odgrodzenie na boku z drugim najemcą – 

TT Thermo King? (pytanie od madeinwarsaw agency) 

 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 7: Pomieszczenie VR 

czy to pomieszczenie musi być zamykane? 
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czy wymagane jest, aby dla uczestników przygotowane były miejsca siedziące? Czy nie jest to 

konieczne? (pytanie od madeinwarsaw agency) 

 

Odpowiedź: Tak, musi być zamykane. Wymagane jest przygotowanie 2 miejsc siedzących. 

 

Pytanie 8: Pokaz przedstawiający prezentację aplikacji oraz prezentację pojazdu autonomicznego i 

pokaz multimedialny 

-  czy możemy prosić o przesłanie jakichkolwiek materiałów dotyczących pojazdu autonomicznego? 
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-  czy Zamawiający dysponuje jakimiś dodatkowymi materiałami tekstowymi opisującymi 

projekt/prezentację pojazdu autonomicznego? 

Odpowiedź: Więcej informacji na temat projektu i pojazdu na stronie blees.co 
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-  czy dobrze rozumiemy, że prezentacja pojazdu musi być połączona z pokazem multimedialnym? 

(dźwięk, światło, efekty specjalne) ? 

 

Odpowiedź: Pokaz multimedialny będzie prezentować całość naszej wizji – z tym, że nasz finalny 

pojazd jest w fazie koncepcji, posiadamy na razie materiały przedstawiające jego design i muszą one 

zostać „wkomponowane” w rzeczywiste środowisko i infrastrukturę w prezentacji multimedialnej, tak 

żeby całość wyglądała realnie. 

 

- czy Zamawiający jest w stanie określić ile będzie pokazów w ciągu dnia? I przez ile dni? (pytanie od 

madeinwarsaw agency) 

 

Odpowiedź: Przez dwa dni, w zależności od zainteresowania, kilkanaście razy dziennie. 

 

 

 


