
 

     
Dane Zamawiającego:                     Koszalin, 12.02.2018 r. 
Meden-Inmed Sp. z o.o. 
ul. Wenedów 2 
75-847 Koszalin 
 
 

ZMIANA  SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA 
- zapytanie ofertowe nr 1_GTB_SALMED_2018 

 
 
Zamawiający niniejszym informuje, iż w dniu 12.02.2018 r. skorygowany został opis przedmiotu 
zamówienia  

ZAKRES ZMIAN: 

  Zapytanie ofertowe 
 
a) Przedmiot zamówienia 

 

zapis przed zmianą: 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

3.1. Wykonanie, montaż i demontaż zabudowy stoiska wystawienniczego  – zabudowa indywidualna, 
nietypowa, projekt autorski wg poniższej specyfikacji: 
 
a) Metraż i rodzaj stoiska wskazany w Załączniku nr 3 - Plan lokalizacji stoiska SALMED 2018: 
- wymiary: 4m x 10 m  
- stoisko otwarte z trzech stron; 
 
c) Zabudowa  stoiska mieszana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 5 Specyfikacja 
techniczna zabudowy stoiska 
- niesystemowa z płyty MDF/OSB wraz ze wzmocnieniem w części ściany na długości 2,5 m  
- zabudowa systemowa dopuszczalna w części ściany stoiska na długości 7,5 m  
 
g) Wykonanie na ścianie o długości 7,5 m 3 grafik w formie wydruków wielkoformatowych o 
wymiarach 2-2,5m x wysokość ściany 
  
3.3. Wykonanie na  stoisku instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej (w tym wyprowadzenie 1 gniazda 
230V na przewodzie o długości 2 m  wewnątrz wzmocnionej ścianki 2,5 m oraz wyprowadzenie 3 gniazd 
elektrycznych 230V na długości ściany 7,5 m) 

 

zapis po zmianie: 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 



 

3.1. Wykonanie, montaż i demontaż zabudowy stoiska wystawienniczego  – zabudowa indywidualna, 
nietypowa, projekt autorski wg poniższej specyfikacji: 
 

a) Metraż i rodzaj stoiska wskazany w Załączniku nr 3 - Plan lokalizacji stoiska SALMED 2018: 
- wymiary: 5m x 8 m  
- stoisko otwarte z trzech stron; 
 
c) Zabudowa  stoiska mieszana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 5 Specyfikacja 
techniczna zabudowy stoiska 
- niesystemowa z płyty MDF/OSB wraz ze wzmocnieniem w części ściany na długości 2,5 m  
- zabudowa systemowa dopuszczalna w części ściany stoiska na długości 5,5 m  
 
g) Wykonanie na ścianie o długości 5,5 m 2 grafik w formie wydruków wielkoformatowych o 
wymiarach 2-2,5m x wysokość ściany 
  
3.3. Wykonanie na  stoisku instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej (w tym wyprowadzenie 1 

gniazda 230V na przewodzie o długości 2 m  wewnątrz wzmocnionej ścianki 2,5 m oraz 

wyprowadzenie 3 gniazd elektrycznych 230V na długości ściany 5,5 m) 

b) termin składania ofert 

 

zapis przed zmianą: 

 

X. TERMIN I SPOSÓB DOSTARCZANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna zostać przesłana do dnia 12.02.2018 roku, drogą elektroniczną na adres mailowy: 
smilart@meden.com.pl  

 

 

zapis po zmianie: 

 

X. TERMIN I SPOSÓB DOSTARCZANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna zostać przesłana do dnia 16.02.2018 roku, drogą elektroniczną na adres mailowy: 
smilart@meden.com.pl  

 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 

1.1. Wykonanie, montaż i demontaż zabudowy stoiska wystawienniczego  – zabudowa indywidualna, 
nietypowa, projekt autorski wg poniższej specyfikacji: 
 
b) Metraż i rodzaj stoiska wskazany w Załączniku nr 3 - Plan lokalizacji stoiska SALMED 2018: 
- wymiary: 4m x 10 m  
- stoisko otwarte z trzech stron; 
 
c) Zabudowa  stoiska mieszana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 5 Specyfikacja 
techniczna zabudowy stoiska 
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- niesystemowa z płyty MDF/OSB wraz ze wzmocnieniem w części ściany na długości 2,5 m  
- zabudowa systemowa dopuszczalna w części ściany stoiska na długości 7,5 m  
 
g) Wykonanie na ścianie o długości 7,5 m 3 grafik w formie wydruków wielkoformatowych o 
wymiarach 2-2,5m x wysokość ściany 
  
1.3. Wykonanie na  stoisku instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej (w tym wyprowadzenie 1 gniazda 
230V na przewodzie o długości 2 m  wewnątrz wzmocnionej ścianki 2,5 m oraz wyprowadzenie 3 gniazd 
elektrycznych 230V na długości ściany 7,5 m) 

 

zapis po zmianie: 

1.1. Wykonanie, montaż i demontaż zabudowy stoiska wystawienniczego  – zabudowa indywidualna, 
nietypowa, projekt autorski wg poniższej specyfikacji: 
 

b) Metraż i rodzaj stoiska wskazany w Załączniku nr 3 - Plan lokalizacji stoiska SALMED 2018: 
- wymiary: 5m x 8 m  
- stoisko otwarte z trzech stron; 
 
c) Zabudowa  stoiska mieszana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 5 Specyfikacja 
techniczna zabudowy stoiska 
- niesystemowa z płyty MDF/OSB wraz ze wzmocnieniem w części ściany na długości 2,5 m  
- zabudowa systemowa dopuszczalna w części ściany stoiska na długości 5,5 m  
 
g) Wykonanie na ścianie o długości 5,5 m 2 grafik w formie wydruków wielkoformatowych o 
wymiarach 2-2,5m x wysokość ściany 
  
1.3. Wykonanie na  stoisku instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej (w tym wyprowadzenie 1 

gniazda 230V na przewodzie o długości 2 m  wewnątrz wzmocnionej ścianki 2,5 m oraz 

wyprowadzenie 3 gniazd elektrycznych 230V na długości ściany 5,5 m) 

 

 Załącznik nr 4 – Plan zagospodarowania powierzchni stoiska 
 
Zmiana pliku graficznego 
 

 Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna zabudowy stoiska 
 
Zmiana pliku graficznego 

 

 

Poprzednie pliki Zapytanie ofertowe, Załącznik nr 1, Załącznik nr 4 oraz  Załącznik nr 5 usunięto i 

umieszczono aktualne, poprawione dokumenty. 

Pozostała treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian.  

W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużono również termin składania ofert do dnia 16 lutego 

2018 r.  


