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DRG-III-IG.433.4.2020 

Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na budowę stoiska wystawienniczego 

Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na targach SIAL PARIS 2020, 

odbywających się w dniach 18-22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt 

pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska” 

 

I. Informacje ogólne. 
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego konsekwentnie prowadzi działalność na rzecz zwiększenia 
dostępu przedsiębiorców do rynków zagranicznych. Regionalne dokumenty strategiczne (Strategia 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Regionalna Strategia Innowacji, Strategia Promocji 
Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego) podkreślają, że duże znaczenie dla rozwoju Wielkopolski 
ma wzmacnianie szans na rynku globalnym. Zdobywanie nowych rynków zbytu jest podstawą do 
zapewnienia rozwoju gospodarczego wielkopolskich przedsiębiorców, a w konsekwencji całego regionu.  

Powyższy cel realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” 
współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza 
regionu. Jednym z zadań przewidzianych w ww. projekcie jest udział w międzynarodowych targach w celu 
prezentacji potencjału gospodarczego regionu na rynkach zagranicznych dla wzmocnienia wizerunku 
Wielkopolski jako atrakcyjnego partnera. 

Zamawiający zarezerwował powierzchnię wystawienniczą: 
100,49 m² na targach SIAL PARIS 2020, odbywających się w dniach 18-22 października 2020 r.  
w Paryżu (Francja), wpisujących się w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność 
dla świadomych konsumentów”. 
 
Stoisko Województwa Wielkopolskiego w Paryżu w centrum targowym: Parc des Expositions de Paris 
Nord Villepinte, (adres: 82 Avenue des Nations, 93420 Villepinte) zostanie udostępnione wielkopolskim 
przedsiębiorcom, którzy wpisują się w ww. Inteligentną Specjalizację oraz zostali wybrani w naborze 
otwartym.  

Celem realizacji zamówienia jest wykonanie stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na 
ww. targach według projektu Zamawiającego, zgodnego z przyjętą identyfikacją wizualną marki 
Wielkopolska. Mając powyższe na uwadze Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który w sposób 
kompleksowy wykona stoisko począwszy od dostosowania projektu Zamawiającego do zarezerwowanej 
powierzchni, poprzez wykonawstwo z własnych materiałów, transport, montaż, obsługę techniczną 
stoiska, po demontaż. 

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
a) wskazania jednej osoby do koordynacji realizacji zadania, dyspozycyjnej telefonicznie (minimum 

telefon komórkowy), mailowo oraz osobiście; 
b) uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszelkie elementy stanowiące realizację przedmiotu umowy 

przed przystąpieniem do produkcji/wykonania. Akceptacja udzielana będzie na podstawie 
przedkładanych próbek, wzorów, zdjęć, itp.; 

c) dokonywania wszelkich czynności związanych z techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniem 
stoiska, w tym uzyskania oficjalnej akceptacji projektu stoiska przez organizatora targów (bezpośredni 
kontakt z organizatorem targów); 
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d) przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich 
utworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów. Zamawiający będzie mógł z nich 
korzystać według swoich potrzeb i uznania oraz przekształcać wybrane części lub całość; 

e) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas montażu, 
użytkowania stoiska oraz demontażu. Ubezpieczenie obejmuje personel Wykonawcy w trakcie 
trwania najmu, w zakresie montażu i demontażu oraz awarii stoiska, a także obrażenia lub szkody 
poniesione przez osoby trzecie lub mienie w wyniku awarii stoiska podczas najmu stoiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej zgodnej  
z wytycznymi organizatora targów do wglądu Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od 
dnia podpisania umowy. 

II. Informacje szczegółowe dotyczące zamówienia. 

Zamówienie dotyczy udziału w targach SIAL PARIS 2020, odbywających się w dniach 18-22 
października 2020 r. w Paryżu, Francja, wpisujących się w obszar Inteligentnej Specjalizacji 
„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” 

Zadania Wykonawcy obejmują: 
1) realizację stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach SIAL PARIS 2020 

zwany w dalszej części PU I, 

2) obsługę techniczną i demontaż stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach 
SIAL PARIS 2020, zwany w dalszej części PU II. 

Szczegółowy opis zadań Wykonawcy: 
Ad. 1) 
PU I: realizacja stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach SIAL 

PARIS 2020, odbywających się w dniach 18-22 października 2020 roku w Paryżu, Francja. 
 

Zadaniem Wykonawcy jest budowa stoiska na targach SIAL PARIS 2020, zgodnie z dostosowanym 
projektem stoiska Zamawiającego do zarezerwowanej powierzchni wystawienniczej, specyfikacją 
materiałową podaną przez Zamawiającego oraz wytycznymi organizatora targów. Wykonawca 
zobowiązany jest również do zapewnienia niezbędnego wyposażenia wraz z artykułami spożywczymi. 
 
W przypadku braku możliwości wybudowania stoiska zgodnie ze specyfikacją materiałową 
podaną przez Zamawiającego, należy przedstawić dokumentację potwierdzającą ten fakt  
i zaproponować alternatywne rozwiązanie, zgodne z wytycznymi organizatora targów SIAL 
PARIS 2020, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy 
 
Projekt stoiska Zamawiającego wraz ze specyfikacją materiałową zawarty jest w Załączniku nr 1 do SOPZ. 
Zamawiający zawarł umowę na wynajem powierzchni wystawienniczej o powierzchni 100,49 m² (stoisko  
nr 1 C 065 w centrum targowym: Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, 82 Avenue des Nations, 
93420 Villepinte), plan zarezerwowanej powierzchni stoiska zawarty jest w Załączniku nr 2 do SOPZ. 
Wytyczne organizatora targów SIAL PARIS 2020 dostępne są pod linkiem 
https://cloud.umww.pl/s/NaZxCjFxrPgiMLP . 

Zadania Wykonawcy w ramach PU I obejmują: 
1. Dostosowanie projektu stoiska wystawienniczego Zamawiającego (Załącznik nr 1 do SOPZ) do 

zarezerwowanej powierzchni wystawienniczej - 100,49 m² (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SOPZ) 
oraz do obowiązujących wytycznych organizatora targów SIAL PARIS 2020 
(https://cloud.umww.pl/s/NaZxCjFxrPgiMLP), uwzględniając 20 stanowisk dla przedstawicieli firm 
uczestniczących w ww. targach oraz 1 stanowisko dla 2 przedstawicieli Zamawiającego wraz z 
adaptacją stoiska do warunków pandemii COVID-19 (szczegółowe informacje w ustępie 6, lit. g) 

 
2. Wykonawca przygotuje projekt graficzny zaadoptowanego stoiska do zarezerwowanej powierzchni 

wystawienniczej na targach SIAL PARIS 2020, który będzie zawierał rzuty graficzne z każdego boku 
stoiska oraz z góry wraz z grafikami oraz elementami wyposażenia stoiska i oświetlenia.  

https://cloud.umww.pl/s/NaZxCjFxrPgiMLP
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Projekt stoiska na targach SIAL PARIS 2020 zostanie dostarczony w wersji elektronicznej  
w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia zmian w projekcie. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności związanych z finansowo-techniczno-
organizacyjnym funkcjonowaniem stoiska, w tym uzyskania oficjalnej akceptacji projektu stoiska 
przez organizatora targów, w ramach bezpośredniego kontaktu z organizatorem targów SIAL 
PARIS 2020. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na stoisku zgodnie z projektem oraz wytycznymi 

organizatora targów: 
a) przyłączy mediów, 
b) wszystkich niezbędnych elementów związanych z oświetleniem,  
c) sieci WI-FI zabezpieczonego hasłem, innej niż udostępniona ogólnie przez organizatorów targów, 

umożliwiającego niezakłócony odbiór sygnału przez min. 40 urządzeń, 
Wszelkie kwestie finansowo-formalne oraz organizacyjno-techniczne spoczywają na 
Wykonawcy. Wszystkie opłaty za zapewnienie przyłączy mediów, oświetlenia i sieci WI-FI, 
ich rozprowadzenie oraz zużycie spoczywają na Wykonawcy. 
 

5. Wykonawca wybuduje stoisko wystawiennicze o powierzchni 100,49 m² na zarezerwowanej przez 
Zamawiającego powierzchni na targach SIAL PARIS 2020. Stoisko zostanie zrealizowane zgodnie  
z zaadoptowanym projektem, specyfikacją materiałową podaną przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 
do SOPZ). Wytyczne organizatora targów SIAL PARIS 2020 (dostępne pod linkiem 
https://cloud.umww.pl/s/NaZxCjFxrPgiMLP).  
Zgodnie z wytycznymi organizatora targów stoisko wystawiennicze może zostać wybudowane na 
targach SIAL PARIS 2020 w dniach 13-17 października 2020 r. 
Gotowość do odbioru stoiska przez Zamawiającego: 17 października 2020 r. godz. 10:00,  
w przypadku uwag do realizacji stoiska ostateczny termin odbioru stoiska 17 października 2020 r. 
godz. 18:00 
 

6. Stoisko zawierać będzie następujące elementy zgodnie z wizualizacją i poniższą specyfikacją: 

a) meble: 

 lady wystawiennicze (ok. 1 m długości, ok. 0,5 m szerokości; wielkość lad wystawienniczych może 
zostać zmniejszona – za zgodą Zamawiającego na etapie dostosowania projektu do 
zarezerwowanej powierzchni) – 21 sztuk (1 dla Zamawiającego – czerwona i 20 dla wystawców – 
białe) wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, elementy imitujące drewno – wydruk 
cyfrowy na folii z laminatem UV, zamykane na klucz (w zestawie przynajmniej 2 klucze do 
każdego z 21 zamków), 

 witryny ekspozycyjne szklane zamykane z łatwym dostępem do wyłożonych w witrynie 
produktów (ok. 0,5 m szerokości, ok. 2 m wysokości; 4-5 półek w każdej witrynie, część dolna 
witryny nieprzeszklona, w kolorze białym) - 18 sztuk, (Zamawiający dopuszcza inną formę 
zaprezentowania produktów przywiezionych przez przedsiębiorców zaproponowaną przez 
Wykonawcę na etapie dostosowania projektu do zarezerwowanej powierzchni), 

 witryna chłodnicza przeszklona do przechowywania mrożonego mięsa (ok. 0,5 m szerokości i 
głębokości, do 2 m max. wysokości), otwierana z jednej strony - 1 sztuka, 

 hokery z regulacją wysokości (najniższa wysokość pozwala usiąść swobodnie przy stole, wyższe 
wysokości przeznaczone do siedzenia przy ladach) – 22 sztuki, białe siedzisko, 

 stoły prostokątne i/lub okrągłe – 5 sztuk, blat w kolorze białym wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej,  

 krzesła – 12 sztuk, kolor biały, 

 składane krzesła – 8 sztuk, kolor biały, 

b) wyposażenie dodatkowe: 

 21 szt. stojaków na ulotki formatu A4 – wykonane z pleksi,  

 ozdoby kwiatowe – 6 sztuk bukietów ze świeżych kwiatów do ustawienia na stołach i ladzie 
Zamawiającego, 
 



 

4 
 

c) multimedia 

 telewizor LED 55 cali, 
 

d) grafika: 

 sygnet logo WIELKOPOLSKA – znak przestrzenny wykonany ze sklejki, szpachlowany  
i pomalowany w odpowiednim kolorze czerwonym według wzoru Pantone 485, mocowany do 
podniesionej podłogi oraz do konstrukcji (kratownicy), ewentualne wsporniki w kolorze białym, 

 przestrzenne logo WIELKOPOLSKA na ścianie zaplecza – litery z płyty PCV oklejonej 
wydrukiem z folii z laminatem, mocowane na dystansach do ściany i całość podświetlona z tyłu 
modułami LED, 

 ściana z wielkoformatowym wydrukiem (mapa Europy) na folii z laminatem UV  
wraz z wkomponowanym napisem POLSKA w języku francuskim, 

 konstrukcje podwieszane – konstrukcje na profilach aluminiowych fi51 mm, dwa materiały 
zakończone zamkiem błyskawicznym, zadruk dwustronnie sublimacyjny, rozpórki wewnątrz 
konstrukcji (niewidoczne), zawieszka oraz linki, 

W przypadku braku możliwości technicznych realizacji ww. podwieszenia wyznaczonych przez 
organizatora targów należy przedstawić dokumentację potwierdzającą ten fakt i zaproponować  
alternatywne rozwiązanie podwieszenia lub innego typu rozwiązanie np. podświetlany słup,  
w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy. 
 

 zadruk dwustronnie sublimacyjny na konstrukcji podwieszanej z nadrukiem: logo 
WIELKOPOLSKA, napisem POLSKA w języku angielskim i logotypem Funduszy Europejskich 

 grafika na lady – grafika imitująca drewno – wydruk cyfrowy na folii z laminatem UV, grafika na 
front lady – wydruk cyfrowy na folii z laminatem UV. Grafiki na front lady zgodnie  
z projektem (znaki firm, logo i napis Wielkopolska z wkomponowanym napisem Polska  
w języku angielskim), 

 grafika na bok ściany – logotypy unijne – wydruk cyfrowy na folii z laminatem UV, 

 grafika z oznaczeniem numeru stoiska (1 C 065). 
 

Wszystkie elementy graficzne przed przystąpieniem do realizacji należy przekazać do akceptacji 
Zamawiającego. Niezbędne logotypy oraz grafiki Zamawiający prześle Wykonawcy w terminie 7 dni 
roboczych od podpisania umowy. 

 
f) zabudowa: 

 podłoga podniesiona pokryta panelami podłogowymi w kolorze białym z połyskiem, 
podświetlona krawędziowo paskami LED na całej długości, 

 ściany wykonane z płyty mdf, szpachlowanej i malowanej w odpowiednich kolorach, 

 instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna zgodnie z projektem, 

 oświetlenie stoiska zgodnie z projektem, 

 podwieszenie – kratownica podwieszana do konstrukcji hali będąca konstrukcją do montażu 
oświetlenia oraz konstrukcją do montażu elementów graficznych. 

 
g) adaptacja stoiska do warunków pandemii COVID-19  

 wprowadzenie ograniczeń i stref ruchu na stoisku, oznaczenie wejścia i wyjścia na stoisko,  

 zapewnienie jednorazowych środków ochrony osobistej (rękawiczki/maseczki), 

 zapewnienie bezdotykowego systemu dezynfekcji rąk przy wejściu na stoisku oraz płynu do 
dezynfekcji,  

 zapewnienie przyłbic dla każdego z podwystawców (25 sztuk),  

 zapewnienie plexi/szyby lub innej przesłony pozwalającej na zachowanie kontaktu wzrokowego 
przy ladach i stolikach wewnątrz stoiska. 

 
7. Stoisko będzie zawierać zamykane zaplecze kuchenno-magazynowe o powierzchni co najmniej 5 m2, 

które zostanie wyposażone w następujące elementy i artykuły spożywcze: 
a) elementy wyposażenia: 
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 szafka zamykana na klucz – 1 sztuka, wymiar nie mniejszy niż wys. 70 cm, szer. 30 cm  
i głębokość 40 cm, 

 regał systemowy na materiały promocyjne z co najmniej 4 półkami o wymiarach nie 
mniejszych niż wys. 150 cm, szer. 60 cm i głębokość 30 cm, 

 stojak lub miejsce do zmagazynowania 8 składanych krzeseł,  

 lodówka co najmniej 135 l (wys. od 80 do 110cm, pozostałe wymiary nie mniej niż 50cm  
x 64cm) – 1 sztuka, 

 zlewozmywak z odpływem wodno-kanalizacyjnym oraz kranem z doprowadzoną ciepłą  
i zimną wodą, 

 uchwyt na ścianę do zamontowania ręczników papierowych (w pobliżu zlewozmywaka), 

 czajnik elektryczny,  

 2 ekspresy do kawy ciśnieniowe – z co najmniej dwoma stanowiskami każdy, 

 3 wieszaki wiszące na ubrania z min. 8 haczykami na każdym wieszaku (wieszaki mogą być 
zamontowane na ścianach zaplecza), 

 kosz na śmieci zmieszane o pojemności min. 60 l wraz z workami na śmieci, min. 20 szt.,  

 małe lustro o wymiarach nie mniejszych niż szer. 30 cm i wys. 40 cm, 

 płyn do zmywania i gąbki do mycia naczyń, min. 5 szmatek bawełnianych, 

 20 rolek papierowych ręczników,  

 4 opakowania mokrych chusteczek – minimum 50 szt. w opakowaniu 

 3 opakowania serwetek białych po 50 szt., 

 40 filiżanek porcelanowych z podstawkami,  

 40 łyżeczek metalowych, 

 300 papierowych kubków jednorazowych do ciepłych napojów, 

 300 papierowych kubków jednorazowych do zimnych napojów, 

 4 dużych talerzy szklanych na ciastka, 

 2 tace do przenoszenia filiżanek i talerzy, 
 

b) artykuły spożywcze dostępne w zapleczu kuchennym: 

 woda źródlana niegazowana w dystrybutorze – bez limitu, uzupełniana na bieżąco, 

 woda mineralna niegazowana w szklanych butelkach 0,5 litra – min. 200 butelek, 

 woda mineralna gazowana w szklanych butelkach 0,5 litra – min. 100 butelek, 

 soki owocowe 100% w opakowaniach 1 litrowych (pomarańczowy 10l, jabłkowy 8l, 
grejpfrutowy 6l), łącznie 24 litry, 

 artykuły spożywcze:  
4 paczki kawy typu arabica Fair Trade do ekspresu ciśnieniowego po 1000 g,  
3 opakowania czarnej herbaty cejlońskiej wysokiej jakości po 50 torebek,  
2 opakowania zielonej herbaty wysokiej jakości po 50 torebek,  
30 opakowań ciastek różnego typu (kruche, czekoladowe, maślane, krakersy, itp.),  
20 opakowań śmietanki do kawy (po 10 szt. małych pojemniczków, każdy po ok. 10g/7ml),  
100 saszetek jednorazowych cukru po 5 gr. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt, transportu 

wyposażenia stoiska (sprzęt, urządzenia, artykuły spożywcze oraz wszelkie inne niezbędne składniki 
wyposażenia stoiska). Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane nie dłużej niż 2 lata. 
Artykuły spożywcze i napoje, stanowiące zaopatrzenie stoiska, powinny posiadać – w miarę 
możliwości, najdłuższą datę przydatności do spożycia. 

Rezultatem PU I będzie stoisko wystawiennicze na targach SIAL PARIS 2020 zrealizowane zgodnie  
z zaadoptowanym projektem stoiska Zamawiającego wraz z niezbędnym wyposażeniem w terminie  
do 17 października 2020 r. godz. 10:00. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiającego do wykonanego 
stoiska, Wykonawca przekaże stoisko uwzględniające poprawki w terminie do 17 października 2020 r. 
godz. 18:00. 
 
Odbiór stoiska następuje na podstawie pisemnego cząstkowego protokołu odbioru PUI 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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Ad. 2) 
PU II: obsługa techniczna oraz demontaż stoiska na targach SIAL PARIS 2020, na targach SIAL 

PARIS 2020, odbywających się w dniach 18-22 października 2020 roku w Paryżu, Francja  
 
Zadania Wykonawcy w ramach PU II obejmują: 
 
1. W ramach PUII Wykonawca zapewni obsługę techniczną stoiska podczas trwania targów SIAL PARIS 

2020 w dniach: 
18-21 października 2020 r. w godz. 10:00 – 18:30, 
22 października 2020 r. w godz. 10:00 – 17:30, 
obejmującą: 
a) sprawność wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stoiska (niezwłoczne usuwanie 

wszelkich wad i usterek) 
b) kompletność elementów wyposażenia stoiska,  
c) bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska (sprzątanie, wynoszenie śmieci, wymianę kwiatów).  

 
2. Zadaniem Wykonawcy jest demontaż stoiska wystawienniczego na targach SIAL PARIS 2020 

w dniach: od 22 października od godz. 17:30 do 24 października do godz. 19:30 oraz pozostawienie 
powierzchni wystawowej w takim stanie, w jakim powierzchnia została przekazana Wykonawcy przed 
zabudową stoiska oraz zgodnie z wytycznymi organizatora targów SIAL PARIS 2020 (dostępnych pod 
likiem https://cloud.umww.pl/s/NaZxCjFxrPgiMLP ). 

 
Rezultatem PU II będzie demontaż stoiska wystawienniczego na targach SIAL PARIS 2020 zgodnie  
z regulacjami określonymi przez organizatora targów w terminie do 24 października do godz. 19:30. 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 27 października 2020 r. w wersji 
elektronicznej dowodów demontażu w postaci 4 zdjęć potwierdzających realizację zadania, 
wszystkich utworzonych w trakcie realizacji PU I materiałów w formie elektronicznej.  
 
Odbiór PUII następuje na podstawie pisemnego cząstkowego protokołu odbioru PUI 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Końcowy odbiór zadania Wykonawcy następuje na podstawie pisemnego protokołu odbioru 
całości Przedmiotu Umowy przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
 
Załączniki do SOPZ: 
 
Załącznik nr 1 do SOPZ – projekt stoiska wystawienniczego Zamawiającego wraz ze specyfikacją 

materiałową. 
Załącznik nr 2 do SOPZ – plan zarezerwowanej powierzchni stoiska na targach SIAL PARIS 2020.  

https://cloud.umww.pl/s/NaZxCjFxrPgiMLP

