
   
 
                                                                                                           

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 31.10.2020 r. 
ul.Dworcowa 11 (Park Ludowy), 20-406 Lublin, tel. +48 81 458-15-22, 458-15-11, fax +48 81 458 15 02, e-mail: a.glowacki@targi.lublin.pl 

 

SWIFT: PKOPPLPW 
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 
SWIFT: WBKPPLPP 
Nr konta: PL 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338 
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Formularz UT USŁUGI TECHNICZNE 

ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI TECHNICZNE (ceny nie zawierają podatku VAT)  

A PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE DZIAŁAJĄCE PODCZAS TARGÓW Cena [zł]  Ilość [szt.] Wartość [zł] 

podłączenie prądu 230V (1x16A) w hali lub na terenie zewnętrznym (cena zawiera podłączenie i zużycie prądu) 150   

gniazdo 400V do 9 kW (3x16A) w hali lub na terenie zewnętrznym (cena zawiera podłączenie i zużycie prądu) 280   

gniazdo 400V do 18 kW (3x32A) w hali lub na terenie zewnętrznym (cena zawiera podłączenie i zużycie prądu) 480   

gniazdo 400V do 36 kW (3x63A) w hali lub na terenie zewnętrznym (cena zawiera podłączenie i zużycie prądu) 680   

dopłata za doprowadzenie wybranego powyżej podłączenia do konstrukcji podwieszonej 50   

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE DZIAŁAJĄCE 24H (wyłącznie do zasilania lodówki) Cena [zł] Ilość [szt.] Wartość [zł] 

podłączenie prądu 230V (1x16A) w hali 220   

Suma netto [zł] 
 

3. 

 

B INTERNET 

podłączenie łącza internetowego na stoisko (łącze kablowe 1 Mb/s)/zwiększenie przepustowości łącza – 50 zł netto za 1 
Mb/s) 

Cena [zł]  Ilość [szt.] Wartość [zł] 

200   

Suma netto [zł] 4. 

 

C PRZYŁĄCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA I INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

PRZYŁĄCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA O CIŚNIENIU 6,0 BAR (± 20%) ZAKOŃCZONE SZYBKOZŁĄCZEM Cena [zł]  Ilość [szt.] Wartość [zł] 

przyłącze sprężonego powietrza dla łącznego wydatku do 200l/min. 250   

przyłącze sprężonego powietrza dla łącznego wydatku do 600 l/min. 300   

przyłącze sprężonego powietrza dla łącznego wydatku do 1000 l/min.  350   

INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA Cena [zł] Ilość [szt.] Wartość [zł] 

instalacja wodociągowo-kanalizacyjna 300   

dopłata za podłączenie urządzenia wystawcy 150   

Suma netto [zł] 
 

5. 

 

D PODWIESZENIA ELEMENTÓW Cena [zł]  Ilość [szt.] Wartość [zł] 

zawieszenie i przymocowanie na ścianach bocznych pawilonu – belka poprzeczna na wysokości 4,8 m  - banera 
perforowanego o szerokości:  

1 – 3,99 mb 150   

4 – 5,99 mb 200   

6 – 12 mb 310   

zawieszenie i przymocowanie na linkach poprzecznych pawilonu – linka poprzeczna na wysokości 6,5 m – banera 
perforowanego o szerokości 

1 – 3,99 mb 250   

4 – 5,99 mb 310   

6 – 12 mb 440   

zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg (własność Targów Lublin S.A.) 
wraz z podwieszeniem elementów Wystawcy – 1-2 linki. 

700   

zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg (własność Targów Lublin S.A.) 
wraz z podwieszeniem elementów Wystawcy – kolejna linka. 

200   

Suma netto [zł]  
6. 

do wykonania usługi niezbędne jest załączenie do niniejszego zamówienia  

 rysunku przekroju stoiska 

 rzutu stoiska z naniesionymi punktami (zwymiarowanymi X, Y) w których mają być opuszczone linki 

 orientacji stoiska względem stoisk sąsiednich (obrysy i numery stoisk) 
a także podanie: 

Rodzaj konstrukcji: Rampa świetlna  baner  Konstrukcja własna inna  

Wysokość umocowania konstrukcji od posadzki [m]  ………………. Ciężar konstrukcji  …………… 

Termin dostarczenia konstrukcji  ………………….. Czy zamawiający zapewni wciągarkę  TAK  NIE  

Kontakt do wykonawcy zabudowy (tel. komórkowy)   

 

 UWAGA !  
Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia 

realizację zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 

  


