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PODWIESZANIE ELEMENTÓW – POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA

10-11 października 2018, Kraków

SyMas / Maintenance
Wystawca ............................................................................................................................................................... numer stoiska .......................................

1

2

PODWIESZENIE ELEMENTÓW DO STAŁEJ KONSTRUKCJI HALI

cena (zł)

wykonanie jednego punktu podciągu do stałej konstrukcji hali wraz z wyciągarką

350

dodatkowe wykonanie jednego punktu pośredniego pomiędzy dźwigarami

500

ENERGIA ELEKTRYCZNA DO ZASILANIA RAMPY
OŚWIETLENIOWEJ (DOPROWADZENIE OD STROPU HALI)

cena (zł)

gniazdo 230 V 2kW (1 faza)

420

gniazdo 400 V (3 fazy) do 6 kW

840

gniazdo 400 V (3 fazy) do 6 .1-10 kW

1140

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (POZ. 1-2)

ilość

RAZEM

ilość

RAZEM

RAZEM

NETTO
+23% VAT
BRUTTO

!

UWAGA!

1. Warunkiem przyjęcia powyższego zamówienia jest uzyskanie akceptacji Działu Organizacji Technicznej firmy TwK.
W tym celu należy przedstawić dokumentację uwzględniającą w szczególności:
• rodzaj podwieszanej konstrukcji,
• dane dotyczące konstrukcji (gabaryty, całkowity ciężar, lokalizacja punktów podwieszenia),
• usytuowanie konstrukcji względem stoiska oraz podanie wysokości podwieszenia,
• uproszczony schemat instalacji elektrycznej konstrukcji.
Dokumenty powinny zostać dostarczone nie później niż do na 21 dni przed rozpoczęciem targów.
2. Zamówienia składane w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem targów będą realizowane w miarę możliwości oraz będą droższe o 100% od ceny
podstawowej.
3. TwK odpowiadają za sposób mocowania wciągarki / linki do konstrukcji stałej hali, natomiast wykonawca zabudowy stoiska odpowiada za zamocowanie
swojej konstrukcji do przygotowanej przez TwK wciągarki / linki oraz za całość konstrukcji podwieszanej.
4. TwK zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania usługi podwieszenia z uwagi na wymogi bezpieczeństwa oraz możliwości techniczne EXPO Kraków.
5. Ze względu na bezpieczeństwo, w obrębie stoiska obowiązuje zakaz przebywania ludzi w trakcie wykonywania prac na wysokości.
Kontakt z Działem Organizacji Technicznej: szatan@targi.krakow.pl
OPŁATY

Płatności należy dokonywać na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie faktury pro-forma: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ
W KRAKOWIE, Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 (IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

data

pieczęć firmy

podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6519531, (+4812) 6519526, fax (+4812) 6519522, e-mail: leszczynska@targi.krakow.pl, www.symas.krakow.pl, www.mtc.krakow.pl

