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Załącznik 2

Dane wystawcy 

Pełna nazwa firmy (wystawcy) ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAMÓWIENIE 
USŁUG DODATKOWYCH

  Obciążenie firmy za zamówione usługi dodatkowe nastąpi na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego

III. ROZŁADUNEK I ZAŁADUNEK EKSPONATÓW
      1. Rozładunek eksponatów

      - czwartek - 27.06.2019 r. w godz. od 1200 do 1800  
- piątek - 28.06.2019 r. w godz. 900 do 2100

  a)  dźwig - ciężar jednostkowy do 10 ton     

         planowany dzień ...................... godz. rozładunku .............. liczba godzin ............. x 280,00 zł/godz. brutto

 b)  ładowarka teleskopowa do 3 t 
- czwartek - 27.06.2019 r. w godz. od 1000 do 1800  
- piątek - 28.06.2019 r. w godz. 900 do 2100

       planowany dzień ...................... godz. rozładunku .............. liczba godzin ............. x 210,00 zł/godz. brutto

    2. Załadunek eksponatów
         - niedziela - 30.06.2019 r. po zakończeniu wystawy od w godz. 1730 do 2100  
       - poniedziałek - 1.07.2019 r. w godz. 1000 do 1800 

    a)  dźwig  - ciężar jednostkowy do 10 ton  
           planowany dzień .................. godz. załadunku .............. liczba godzin ............. x 280,00 zł/godz. brutto

 b)  ładowarka teleskopowa do 3 t               
           planowany dzień .................. godz. załadunku .............. liczba godzin ............. x 210,00 zł/godz. brutto

I. WYPOSAŻENIE STOISK

- lada wystawiennicza z półkami (100 x 50 x 100) sztuk ................ x 100,00 zł/szt brutto

- podest wystawowy duży (100 x 100 x 50) sztuk ................ x 90,00 zł/szt brutto

- podest wystawowy mały (100 x 50 x 50) sztuk ................ x 70,00 zł/szt brutto

- stolik plastikowy sztuk ................ x 40,00 zł/szt brutto

- krzesło sztuk ................ x 35,00 zł/szt brutto

II. PRZYŁĄCZE PRĄDU DO STOISKA
- przyłącze prądu 1-fazowe 230 do 3 kW (1x16A) x   245,00 zł/2 dni brutto

- przyłącze prądu 3-fazowe do 5 kW (3x16A) x   380,00 zł/2 dni brutto

-  przyłącze prądu 3-fazowe pow. 5 kW (3x32A) x   625,00 zł/2 dni brutto

-  przyłącze prądu pow. 8 kW x 1.230,00 zł/2 dni brutto

Wpisać wartość  
brutto

IV. Ogółem do zapłaty Wartość brutto

Data 2019 .................................................. .........................................
 Pieczęć firmy

.........................................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Wpisać wartość 
brutto


