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Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis techniczny warunków zabudowy 

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)  

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na 

targach Expo Real w Monachium, w dniach 6 - 8 października 2014 r., w oparciu o opis 

techniczny warunków zabudowy przedstawiony w pkt I poniżej, oraz projekt graficzny 

przedstawiony w załączniku nr 1 do OPZ, obejmujący usługi w zakresie transportu materiałów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji stoiska, montażu, demontażu stoiska, jego obsługi 

technicznej, oraz usługi sprzątania tego stoiska (tj. sprzątanie po montażu, demontażu, oraz w 

trakcie trwania targów).  

Projekt techniczny montażu stoiska, oraz projekty graficzne do wykonania elementów 

graficznych stoiska zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w ramach niniejszego 

przetargu. 

 

I. Opis techniczny warunków zabudowy  

1. Kompleksowe wykonanie stoiska targowego o wymiarach: 18,5m x 6m, narożnego, 

otwartego z dwóch stron. Lokalizacja powierzchni nr A2.120 według planu Organizatora 

Targów (załącznik nr 2 do OPZ) oraz demontaż  po zakończeniu targów Expo Real w 

Monachium.  

2. Użyte do produkcji stoiska materiały muszą spełniać wymogi techniczne i bezpieczeństwa 

określone w wytycznych Organizatora Targów. 

3. Stoisko wykonane z elementów płyt drewnopochodnych lakierowanych w kolorze białym z 

połyskiem/ TYP  SDO/. 

4. Wysokość ścian zabudowy po obu stronach stoiska wynosi 580 cm, w części środkowej 500 

cm . 

5. Ściana nośna stoiska w oparciu o przepisy organizatora targów w Monachium powinna być 

montowana na konstrukcji ramiaków wykonanej z materiału typu sklejka o grubości 18 mm 

lub kantówki drewnianej o wymiarach 5cm /8cm. 

6. Zaleca się zastosowanie konstrukcji szkieletowej o wymiarach 100 cm/ 275 cm oraz 100 cm 

/245 cm, o głębokości minimum 50 cm.   

7. Konstrukcja szkieletowa powinna być montowana przy użyciu śrub =8/80 mm z nakrętką 

instalowanych w ramiaku w odległości co 50 cm.  

8. W części narożnej stoiska zastosowano sufit ażurowy typu grzebień wykonany z płyty 

lakierowanej obustronnie.  

9. Wymiary szczeblinek  4cm /15 cm /550 cm, łączenia grzebienia sufitowego należy wykonać 

w sposób trwały tak aby uniknąć odkształcenia prostych belek szczeblinowych. 

10. W części centralnej stoiska za ladą informacyjną zaprojektowano ścianę  kubiczną o 

wymiarach  200 cm / 50 cm /460 cm. Na ścianie tej wspierają się belki o wymiarach 25 cm / 

40 cm wykonane z płyty lakierowanej z połyskiem w kolorze bieli. W belkach tych 

zastosowano oświetlenie sufitowe o średnicy 20 cm i mocy 150W. 

11. Oświetlenie lóg oraz grafiki wielkoformatowej umieszczonych na ścianach należy oświetlić 

lampami na wysięgniku l= 50 cm  o mocy 150 W każda. Oświetlenie stoiska powinno być 

wykonane z zastosowaniem lamp typu SPOT LINE. Należy pamiętać, aby oświetlenie 

lampami rozmieścić w taki sposób, aby doświetlić również część środkową stoiska 
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wykorzystywaną na rozmowy biznesowe w trakcie targów. 

12. Napisy  na ścianach po obu stronach należy wykonać przestrzennie o wymiarach według 

skali projektu, grubość minimum 2 cm, pozostała grafika wykonana z folii graficznej 

naklejana na miejscu, wydruki wielkoformatowe laminowane folia połyskową. 

13. Lady informacyjne - 2 szt oraz lada barowa, lakierowane metodą natryskową w połysku, 

białe, z drzwiczkami zamykanymi na klucz. 

14. Boczne elementy lad,  świecące należy wykonać przy zastosowaniu węży ledowych 

okrytych paskami plexi niebieskiej. Tą samą metodą / bez widocznych przerw/ należy 

podświetlić podłogę z paneli jesionowych, podniesioną na wysokość 8 cm na całej 

powierzchni stoiska. 

15. Wyposażenie stoiska: według projektu /hokery, stoły z blatem szklanym, krzesła sklejka 

biała lakierowana, narożnik biały pokryty skórą  ekologiczną, stoły barowe z blatem białym 

lakierowanym, TV 50", kwietniki białe lakierowane z żywymi kwiatami w.g projektu/. 

16. Wyposażenie zaplecza kuchennego: serwis kawa, herbata na 48 osób, ekspres ciśnieniowy, 

czajnik bezprzewodowy, szklanki piwo, drink, wino czerwone, białe , porcelana półmiski. 

17. Wyposażenie kuchni: zlewozmywak z wodą ciepłą, zimną, lodówka 220 litr z 

zamrażalnikiem, kostkarka do lodu, blender, półki, regał 05/1mb. 

Wyposażenie magazynku: regały z 4 półkami, min 8 szt. 

18. Szczegółowe zestawienie materiałowe oraz szczegółowe wymiary elementów wyposażenia 

stoiska zostaną przekazane wyłonionemu w ramach procedury przetargowej Wykonawcy 

stoiska na targach EXPO REAL 2014r. 
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