
 
 
 
 
 
 

ADWA Sp. z o.o.  
ul. Trzykrotki 14, 92704 Łódź  
NIP PL7280017814, REGON 470746965  

 

Firma ADWA Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do  
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość  
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.  
 

Tytuł projektu:   

 

Udział firmy ADWA Sp. z o.o. w zagranicznych targach   
branżowych w 2010 r. 

 

W związku z powyższym firma ADWA Sp. z o.o., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ogłasza  
rozpoczęcie postępowania konkursowego na zamówienie wykonania usługi zorganizowania stoiska wystawienniczego,  
przygotowania materiałów reklamowych, prezentacje, promocje, w Targach Automechanika 2010 we  Frankfurcie  
(Niemcy)  
 

Przedmiotem zamówienia jest:  Przygotowanie udziału firmy ADWA Sp. z o.o. na Targach  
Automechanika 2010 we Frankfurcie (Niemcy).  

 

Udział  winien zawierać:  

 
• Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (16 m2) (w tym podłączenie wody, prądu, ścieków)  
• Zabudowa stoiska (w tym: montaż i demontaż, wykładzina, oświetlenie, wyposażenie w witrynę, ladę, 4 krzesła,  

stół, projekt, grafika, fryz z logiem firmy)  
• Wpis do katalogu i opłata rejestracyjna za udział w Targach  

• Obsługa organizacyjna stoiska, usługi tłumaczeń (hostessa, tłumacz)  

• Transport  eksponatów  
• Przygotowanie, druk materiałów reklamowych, prezentacja multimedialna, promocja medialna (katalogi reklamowe, 

ulotki reklamowe, rollupy reklamowe, materiały reklamowe typu: pendrive, zapalniczki, parasolki, polary, teczki, 
kombinezony, kubki, długopisy, etykiety z logotypami) 

• Przygotowanie flag, banerów, logotypów  
 

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny,  
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.   
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:   

• 65% cena,  
• 35% kompletność oferty (każdy z wyżej wymienionych punktów 5%),  

 

Oferty powinny zawierać nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanej usługi  wraz z dokładnym 
opisem zakresu usługi, wartość netto, warunki płatności, okres ważności oferty, termin i warunki dostawy. Oferty winny być 
zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 
poszczególne elementy zamówienia oraz na poszczególne elementy materiałów reklamowych.  
 

Struktura obliczania ceny:  

• koszty nabytych usług,  

• koszty własne zleceniobiorcy,  
 

Termin wykonania zamówienia: od 14 do 19.09.2010r.  
 

Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.  
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja.   
Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: sekretariat@adwa.pl 
adres pocztowy: ADWA Sp. z o.o. ul. Lodowa 107, 92232 Łódź, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie  
Firmy Adwa Sp. z o.o., pod tym samym adresem. 
 

Termin składania ofert do dnia 10.06.2010r.  


