
 

 

Szczegółowy wykaz przedmiotów i usług dotyczący  

akcji ofertowej związanej z projektem pt. 

„Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa 

Zakłady Automatyki POLNA S.A. na Międzynarodowych targach Automaticon 2011  

w Warszawie” 

 

 

1. Zakwaterowanie na terenie miasta Warszawa – 4 reprezentantów spółki w pokojach jedno 

lub 2 osobowych (wykorzystanych jako jednoosobowe) w dniach 4-8 kwietnia 2011.  

2. Zorganizowanie powierzchni wystawienniczej (20m2, stoisko narożne, 5x4m, ) podczas 

targów Automaticon 2011 wraz z wymaganymi wpisami do katalogu targowego. 

3. Wydruk 4500 sztuk ulotek konkursowych formatu A6, 4_4 (dwustronny CMYK), kreda 200g 

Mat, termin realizacji do 31.03.2011.  

4. Wynajem sprzętu na stoisko wystawowe podczas trwania targów tj w dniach 5-8 kwietnia 

2011: Stolik pod hokery – 2 szt, hokery białe – 5 szt, stolik kwadratowy – 1 szt, krzesła szare – 

4 szt, stół okrągły 1 szt. 

5. Umieszczenie reklamy ½ strony w piśmie branżowym, w numerze kolportowanym podczas 

targów Automaticon 2011, pt: „Służby Utrzymania Ruchu” 

6. Umieszczenie reklamy ½ strony oraz artykułu sponsorowanego 1 i ½ str. w piśmie 

branżowym, w numerze kolportowanym podczas targów Automaticon 2011, pt: „Chemia 

Przemysłowa” 

7. Umieszczenie reklamy ½ strony w piśmie branżowym, w numerze kolportowanym podczas 

targów Automaticon 2011, pt: „Energia Gigawat” 

8. Umieszczenie reklamy ½ strony w piśmie branżowym, w numerze kolportowanym podczas 

targów Automaticon 2011, pt: „Służby Utrzymania Ruchu” 

9. Umieszczenie reklamy ½ strony w piśmie branżowym, w numerze kolportowanym podczas 

targów Automaticon 2011, pt: „Napędy i Sterowanie” 

10. Umieszczenie reklamy ½ strony oraz logosu na mapce targowej w piśmie branżowym, w 

numerze kolportowanym podczas targów Automaticon 2011, pt: „Inżynieria i Utrzymanie 

Ruchu Zakładów Przemysłowych” 

11. Umieszczenie reklamy ½ strony w piśmie branżowym oraz 1 i ½ strony prezentacji targowej, 

w numerze kolportowanym podczas targów Automaticon 2011, pt: „Automatyka Podzespoły 

i Aplikacje” 

12. Umieszczenie reklamy 3 strona okładki w piśmie branżowym, w numerze kolportowanym 

podczas targów Automaticon 2011, pt: „Urządzenia dla Energetyki” 

13. Wykonanie filmu (spotu) promującego spółkę – max 5 minutowego.  

14. Tłumaczenie na język rosyjski materiałów uzupełniających do katalogu wyrobów. Prosimy o 

ofertę na koszt Tłumaczenia dot. jednej strony przeliczeniowej.   

15. Wykonanie projektu graficznego newslettera zapraszającego na stoisko targowe podczas 

targów Automaticon 2011.  



16. Prosimy o ofertę na wydruk następujących katalogów: 

• katalogu Automatyki Przemysłowej i Ciepłowniczej dla wersji(*  PL, EN i ROS na targi 

Automaticon na lata  2011 i 2012: 

 
Kolor: okładka – 4 strony, A4 
Środek: cz/biała plus 40 stron full kolor 
Liczba stron: 247 
Papier 80 gr 
Ilość: 200, 300 i 500 sztuk 
Priorytet: Zszycie katalogu lub takie sklejenie aby katalog się nie rozpadał. 

 

• katalogu skróconego dla wersji(* PL, EN i ROS na targi AUTOMATICON na lata  2011 i 2012: 

Format 3xA4 (tryptyk)  
Papier: kreda mat 200g, full kolor, druk dwustronny (4+4), bigowany. 
Ilość: 2500 i 1000 szt. 

 

*wersje PL, EN i ROS maja taką samą objętość i parametry 

Wymagany termin realizacji zamówienia wybranych ilości i wersji językowych dla materiałów na targi 

Automaticon 2011: do dnia 22 marca 2011. 

Materiały na targi Automaticon 2012 będziemy sukcesywnie zamawiali w wybranej na tym etapie 

drukarni.  

Na Państwa oferty czekamy do dnia 28.02.2011.  Prosimy o ich składanie na przedstawionym w 

załączniku nr. 1 formularzu. 

Przy wyborze oferty w pierwszej kolejności będziemy odrzucać oferty nie spełniające warunków 

terminu realizacji, dla ofert które przejdą tą ocenę najważniejsze będą kryteria cenowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1.  do zapytania ofertowego na wydruk katalogów na targi AUTOMATICON 2011 i 2012 

 

Nazwa firmy: ………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

Nip: …………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

Data: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

Poniżej przedstawiamy ofertę na wydruk materiałów na targi AUTOMATICON 2011 i 2012: 

 

Oferta na wydruk: 

1. katalogu Automatyki Przemysłowej i Ciepłowniczej dla wersji(* PL, EN i ROS na targi 

Automaticon na lata  2011 i 2012: 

 
Kolor: okładka – 4 strony, A4 
Środek: cz/biała plus 40 stron full kolor 
Liczba stron: 247 
Papier 80 gr  
Ilość: 200 szt. – cena jednostkowa netto pln:……………………………………………………………………………… 
Ilość: 300 szt. – cena jednostkowa netto pln:……………………………………………………………………………… 
Ilość: 500 szt. – cena jednostkowa netto pln:……………………………………………………………………………… 

 

2. katalogu skróconego dla wersji(* PL, EN i ROS na targi Automaticon na lata  2011 i 2012: 

Format 3xA4 (tryptyk)  
Papier: kreda mat 200g, full kolor, druk dwustronny (4+4), bigowany.  
Ilość: 1000  szt. – cena jednostkowa netto pln:……………………………………………………………………………… 
Ilość: 2500  szt. – cena jednostkowa netto pln:……………………………………………………………………………… 
 
 
*wersje PL, EN i ROS maja taką samą objętość i parametry 
 

 

Termin realizacji::………………………………………………………………………………. .  

 

Podpis oraz pieczęć firmowa 

 


