
              

Pe³na nazwa firmy:

ZAMÓWIENIE WYPOSA¯ENIA TECHNICZNEGO

UWAGA ! TERMIN ZG£OSZENIA UP£YWA 30 kwietnia 2019

Uwaga: TK nie gwarantuj¹  wykonania zamówieñ z³o¿onych  przed rozpoczêciem targów. 
Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo¿liwoœci, nale¿noœæ za ich wykonanie jest wy¿sza o 50% i p³atna w momencie z³o¿enia

 zamówienia gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK. Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamównienia.

póŸniej ni¿ 3. dnia

Wystawca zobowiazany jest do podania w zamówieniu 
RZECZYWISTEJ mocy zainstalowanej.

Pieczêæ firmy

UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia

5

UWAGA: Podane  ceny s¹ cenami netto, do których nale¿y doliczyæ podatek VAT*

Lp. Lp.NAZWA NAZWA
w hali w halipoza hal¹ poza hal¹

cena
USD

cena
USD

cena
USD

cena
USD

wartoœæ
USD

wartoœæ
USDiloœæ

sztuk
iloœæ
sztuk

iloœæ
sztuk

iloœæ
sztuk

Przy³¹cze elektryczne 1-fazowe

Doprowadzenie wody z odp³ywem
dla wydatku do 50 l/min
(bez pod³¹czenia)

Terma + zlewozmywak

Dodatkowy osuszacz powietrza

Doprowadzenie sprê¿onego
powietrza 6 bar dla wydatku
do 200 l/min

Pod³¹czenie przez TK jednego
przy³¹cza sprê¿onego powietrza
w urz¹dzeniu na stoisku

Doprowadzenie sprê¿onego
powietrza 6 bar dla wydatku
do 600 l/min*

Doprowadzenie wody z odp³ywem
dla wydatku do 300 l/min*
(bez pod³¹czenia)

Pod³¹czenie przez TK jednego
przy³¹cza wodnego
w urz¹dzeniu na stoisku

1a.

1b.

1c.

1d.

3.

2a.

2b.

2c.

4a.

4b.

4c.

4d.

- 3 kW, 230 V, 50 Hz    (1 x 16A)

- inne

................ kW (3 x .............. A)

60

60

70

85

36

30

105

38

105

100

150

180

200

265

360

415

495

495

135

180

70

70

36

30

150

38

105

155

190

215

280

390

450

555

530

170

230

150

wg indywidualnej wyceny

Pod³¹czenie przez TK jednego
przy³¹cza elektrycznego
w urz¹dzeniu na stoisku

Doprowadzenie instalacji elektrycznej 
do rampy oœwietleniowej lub 
podwieszenia w hali E lub F

Zasilanie 24 h (1x10A) 230V

Przy³¹cze elektryczne 3-fazowe
400 V, 50 Hz

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pod³¹czenie do Internetu 
kablowego

Pod³¹czenie do Internetu 
bezprzewodowego

Sprzêt komputerowy

Nag³oœnienie stoiska

Ekran plazmowy 42” lub LCD 42”

Rzutnik multimedialny

Ekran pod rzutnik

Przed³u¿acz

Klimatyzator

Wentylator powietrza

Zawieszenie jednej sztuki linki 
(1 punkt) do sufitu hali E lub F 
o udŸwigu do 50 kg bez 
podwieszenia elementu wystawcy
i bez wci¹garki

114

710

520

400

70

5

565

120

35

142

945

520

400

-

5

565

35

wg uzgodnieñ

bezp³atnie

Razem wartoœæ:

Do niniejszego zamówienia nalezy dolaczyc rysunki stoiska z zaznaczonymi
punktami, do których maja byc doprowadzone zamawiane przylacza.

* z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie

Wszelkich informacji dotycz¹cych podwieszenia w hali E i F udzielaj¹ Kierownicy Hal: 
M. Lesisz, tel. (41 365 12 78), A. Szczepanek, tel. (41 365 12 77) lub Kierownik Zespo³u Obs³ugi Technicznej: P. Zboœ, tel. (41 365 12 76)

Osoba odpowiedzialna za stoisko (imiê i nazwisko, e-mail, telefon)

* Pod³¹czenie wymaga wczeœniejszych ustaleñ z zespo³em technicznym TK:
- pod³¹czenia elektryczne: tel. (41) 365 12 74, (41) 365 13 18 

- pod³¹czenia wody i powietrza: (41) 365 12 72, kom. 604 143 870
przeprowadzonych nie póŸniej ni¿ 30 dni przed rozpoczêciem targów. 

W przeciwnym wypadku op³ata 
za przy³¹czenie bêdzie wy¿sza o 50% ni¿ cena podstawowa. 

W przypadku braku w/w ustaleñ TK nie gwarantuj¹ wykonania pod³¹czeñ. 

3-6 wrzeœnia
MSPO 2019

640

780

900

1065

1535

2080

Namiot (bez pod³ogi i wyk³adziny)

Namiot + pod³oga 

- 3m x 3m

- 4m x 4m

- 5m x 5m

- 3m x 3m

- 4m x 4m

- 5m x 5m

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19

fax 041 365 14 02
e-mail: mspo@targikielce.pl, www.mspo.pl

- do 9 kW           (3 x 16A)

- 10 : 14 kW   (3 x 25A)

- 15 : 18 kW   (3 x 32A)

- 19 : 24 kW        (3 x 40A)

- 25 : 36 kW        (3 x 63A)

- 37 : 50 kW *     (3 x 80A)

- 51 : 70 kW *     (3 x 125A)

- 71 : 100 kW *   (3 x 160A)
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