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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kompleksowa usługa polegająca na wynajęciu namiotu wraz z podłogą, wykonaniu projektu 

oraz zabudowy stoiska wystawienniczego wraz z transportem, montażem i demontażem 

namiotu i stoiska na potrzeby promocji Województwa Wielkopolskiego podczas Dożynek 

Prezydenckich w Spale w dniach 14-15 września 2019 r. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stoiska wystawienniczego wraz 

z namiotem i podłogą na podstawie szkicu stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego, wynajem namiotu o powierzchni 50m2 (długość: 10m, głębokość 5m) oraz 

wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego wewnątrz namiotu w oparciu o 

zaakceptowany projekt wraz 

z transportem, montażem i demontażem na potrzeby udziału Województwa Wielkopolskiego 

w Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 14-15 września 2019 r. 

 

 

Na wykonanie zlecenia składają się następujące elementy:  

 

 

1. Opracowanie projektu stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego 

o powierzchni 50 m2 (wymiary 10m x 5m) zgodnego z uproszczoną koncepcją 

zwizualizowaną w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zabudowa 

powinna uwzględniać strefę dla wystawców, zamkniętą strefę spotkań oraz zaplecze 

techniczne.  Ostateczna koncepcja stoiska zostanie przygotowana w porozumieniu z 

Zamawiającym  i wymaga jego akceptacji.  

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić projekt stoiska wystawienniczego na 

podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawierający: 

- zdjęcia namiotu (wykonane wewnątrz i od frontu), wraz z wymiarami (szerokość, 

głębokość, wysokość); 

        - wizualizację graficzną stoiska oraz rzuty prostokątne (pionowy, boczny oraz rzut z 

góry, z    wyodrębnionymi strefami spotkań, strefą dla wystawców oraz zapleczem 

technicznym); 

- wizualizację proponowanej aranżacji stoiska; 



- wygląd fryzu nad wejściem na stoisko wystawiennicze; 

- wizualizację najważniejszych elementów dekoracyjnych, grafik itp., które będą użyte 

do dekoracji stoiska. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy 

projektu stoiska wystawienniczego o powierzchni 50m2. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zgłaszania uwag i żądania 

modyfikacji projektu graficznego stoiska wystawienniczego przedstawionego przez 

Wykonawcę w zakresie układu grafiki, kolorystyki i treści informacji zamieszczonych 

na stoisku oraz wyposażenia stref znajdujących się w obrębie namiotu. Wykonawca jest 

zobowiązany do uwzględnienia uwag do projektu wniesionych przez Zamawiającego, 

dokonania zmian w projekcie oraz ponownego przedstawienia projektu do akceptacji 

Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag.  

 

Wynajem namiotu wystawienniczego zgodnego z poniższą specyfikacją: 

A)  Powierzchnia 50m2 wraz z drewnianą podłogą o wymiarach 10 m (szerokość) x 5 

m (głębokość). 

B) Wysokość co najmniej 2.50m (+/- 10%) – umożliwiająca zamontowanie pod 

namiotem elementów stoiska wystawienniczego zgodnego z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem 

C) Namiot musi posiadać 4 ściany boczne umożliwiające szczelne jego zamknięcie 

(jedna ze ścian od frontu otwarta na czas wydarzenia, zamykana na noc). 

D)  Poszycie koloru białego, zielonego, niebieskiego, kremowego lub innego w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonane z materiału nieprzemakalnego, 

odpornego na warunki atmosferyczne; poszycie namiotów czyste i estetyczne (bez 

usterek, przebarwień, wad),  

E) Stabilna konstrukcja namiotu wykonana z tworzywa odpornego na warunki 

atmosferyczne, przygotowanego zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami dotyczącymi tymczasowych konstrukcji wystawienniczych. 

2. Transport namiotu, stoiska wystawienniczego wraz z jego elementami do miejsca 

wydarzenia (Spała – miejsce wskazane przez Zamawiającego) i z powrotem (lokalizacja 

Wykonawcy).  

3. Zamontowanie namiotu oraz aranżacja stoiska wystawienniczego: 

A) Wysokość stoiska co najmniej 2,50 m (+/- 10%) 

B) Wizualizacja stoiska zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. 



C) Front namiotu / stoiska z wyraźnym napisem Województwo Wielkopolskie, może 

mieć formę bramy ramowej wykonanej z profili, (szerokość i wysokość 

dostosowana do wielkości namiotu), projekt fryzu powinien nawiązywać do 

systemu identyfikacji Wizualnej Województwa Wielkopolskiego 

D) Front namiotu / stoiska z umieszczoną informacją o finansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej wraz z odpowiednią wizualizacją (pliki graficzne dostarczone przez 

Zamawiającego) 

E) Zabudowa stoiska w stylu nowoczesnym/ inspirowanym folklorem ziem 

województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem elementów folklorystycznych 

regionu oraz żywych kwiatów / płodów rolnych 

F) Stoisko podzielone na strefę otwartą dla wystawców i zwiedzających, zamykaną 

na klucz strefę spotkań oraz zamykane na klucz zaplecze techniczne. 

4. Wyposażenie stoiska w meble i rekwizyty: 

A) W przypadku zaplecza technicznego: 

- min. 1 regał metalowy z regulowanymi półkami w ilości min. 5, wysokość regału ok. 

180 cm, szerokość ok. 45 cm, długość ok. 90 cm, (+-20%) 

- 2 lodówki o pojemności 130 l, (+-20%) 

- 1 stół prostokątny o wymiarach 180 x 90 cm (+-20%) 

- 3 krzesła (wysokość siedziska ok. 45 cm), (+-20%) 

- 1 wieszak ubraniowy, 

- kosz na śmieci o min. pojemności 240 l. (+-20%) 

B) W przypadku strefy spotkań: 

- elegancki stół dla min. 10 osób, nakryty obrusem, stół stanowi stylistyczną całość 

z krzesłami oraz stołem degustacyjnym, 

- min. 10 eleganckich, równych i wygodnych krzeseł, wysokość siedziska ok 45 cm, 

wysokość krzesła ok. 90 cm, szerokość ok. 40 cm, (+-20%) 

- elementy dekoracyjne / grafiki inspirowane naturą / folklorem województwa 

wielkopolskiego, 

- stół degustacyjny, estetyczny, prostokątny, stylistycznie pasujący do stołu głównego 

i krzeseł,  

- 1 wieszak ubraniowy, 

 - oświetlenie. 

C) W przypadku strefy dla wystawców: 



- 2 sztuki lad informacyjnych w kształcie litery L (od frontu: długość 400cm, szerokość 

60cm, wysokość 120cm; od boku: długość 180 cm, szerokość 60 cm, wysokość 120cm; 

tolerancja dopuszczalnych odchyleń od wskazanych wymiarów: +-10%), wykonane z 

płyt MDF lub sklejki lub wiórowych w kolorze zgodnym z zaakceptowanym projektem 

(z możliwością umieszczenia grafik na froncie), z półkami od wewnątrz 

umożliwiającymi schowanie broszur, elementów dekoracji; jedna lada może składać się 

z dwóch elementów; 

- 4 sztuki hokerów w kolorze białym, możliwość obrotu o 360 stopni oraz solidne 

wykonanie podstawy o dużym zakresie regulacji (ok. 20cm),  

- 4 sztuki stojaków na foldery i broszury informacyjne, wysokość max. 150 cm, 

- elementy dekoracyjne / grafiki inspirowane naturą / folklorem województwa 

wielkopolskiego, 

- oświetlenie. 

5. Montaż namiotu, z założeniem zakończenia montażu namiotu i udostępnienia 

Zamawiającemu na potrzeby wykonania stoiska promocyjnego, w dniu 13 września 

2019 roku do godziny 18:00.  

6. Demontaż stoiska po zakończeniu wydarzenia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, z założeniem, że demontaż stoisk może odbyć się najwcześniej od 

niedzieli 15 września 2019 r. w godzinach wieczornych do 16 września 2019 r. do 

godziny 11:00.  

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:                                       

Dożynki Prezydenckie w Spale w dniach 14-15.09.2019 r. (przygotowanie namiotu wraz 

z zabudową do dnia 13.09.2019 r. do godziny 18:00, demontaż możliwy 15.09.2019 r. w 

godzinach wieczornych lub 16.09.2019 r. w godzinach porannych – do uzgodnienia z 

Zamawiającym).  
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