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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Kraków, 21.03.2019 

 

Wykonawcy w postępowaniu 

Dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie projektów międzynarodowych stoisk 

wystawienniczych  Centrum Business in Małopolska na lata 2019-2022 na międzynarodowych 

wystawach targowych oraz opracowanie projektów  upominków reklamowych, 

charakterystycznych dla regionu Małopolski  i związanych z daną branżą współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Pytanie nr 1:  

Czy w grę wchodzi oferta częściowa, która nie dotyczy Kazachstanu oraz Dubaju? 

 

Odpowiedź:  

Zapytanie dotyczy wyłonienia autora projektów stoisk. Czyli najpierw jest oceniania koncepcja projektu 

stoiska (jedna) złożona przez Wykonawców a następnie jeden wybrany Wykonawca (Projektant) 

będzie miał za zadanie przygotować 9 projektów wraz z pełną dokumentacją techniczno-materiałową 

na wszystkie targi (dopasować projekt do realnych wymiarów wynajętej powierzchni, zastosować 

odpowiednią grafikę, itd.). Oznacza to, że projektant nie jest zaangażowany w wyjazdy w różne miejsca 

ale pracuje koncepcyjnie w swoim biurze. 

Odpowiadając zatem na pytanie: Projektant będzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich 9 

projektów stoisk oraz zaproponowanie 6 koncepcji upominków reklamowych. Celem zapewnienia 

spójności wszystkich stoisk nie możemy dopuszczać ofert częściowych. 

 

Pytanie 2: 

W zapytaniu ofertowym nie znalazłam informacji na temat przewidywanej wielkości stoisk. Będę 

wdzięczna za uściślenie dla jakiego metrażu powinien być przygotowany projekt. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

„Przedmiotem zamówienia jest: 

 

a. opracowanie projektów międzynarodowych stoisk wystawienniczych  Centrum Business in 

Małopolska o powierzchni ok. 30 m2  na lata 2019-2022 na następujących międzynarodowych 

wystawach targowych…”.  
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Pytanie 3: 

…. Nie do końca rozumiem wycenę stoiska. Czy wycena dotyczy tylko użytych materiałów czy 

również wykonania stoiska (robocizna, opłaty za energię na danej imprezie itp.)  

Zapytanie dotyczy wyłonienia autora projektów stoisk. Czyli najpierw jest oceniania koncepcja projektu 

stoiska (jedna) złożona przez Wykonawców a następnie jeden wybrany Wykonawca (Projektant) 

będzie miał za zadanie przygotować 9 projektów wraz z pełną dokumentacją techniczno-materiałową 

na wszystkie targi (dopasować projekt do realnych wymiarów wynajętej powierzchni, zastosować 

odpowiednią grafikę, itd.). Oznacza to, że projektant pracuje koncepcyjnie w swoim biurze. 

Odpowiadając zatem na pytanie: cena zawarta w formularzu oferty dotyczy tylko i wyłącznie projektu 

stoiska wraz z ceną przygotowania specyfikacji techniczno-materiałowej na każde z 9 wymienionych 

w Zapytaniu Ofertowym targów oraz  6 koncepcji upominków reklamowych. Przetarg na zabudowę 

będzie ogłoszony w terminie późniejszym, po wyłonieniu Projektanta stoisk.  

 

 


