
1. WYSTAWCA Firma, adres—dane do faktury  

 

 

 

NIP ……………………………………….. 

Merytorycznie odpowiedzialny: 

Telefon: 

Nr i miejsce dokonania wpisu do rejestru handlowego 
lub ewidencji działalności gospodarczej  
 
Nr ……………………………………..miejsce …………………………………….. 

Przedsiębiorcy będący  osobami fizycznymi 

………………………………………………………… 

Nr PESEL  

Podwykonawcy lub inne firmy obecne na stoisku: 

Nazwa i adres firmy: 

Oferta ekspozycyjna: 

2. ZAMÓWIENIE STOISKA          

       Stoisko  zbudowane w systemie SYMA szeregowe, wyposażo-
ne: fryz, 1 stolik, 2 krzesła, kosz na śmieci, 1 gniazdko elek-
tryczne 230V, 2 kW. Głębokość  standardowa 2 lub 3 m. Kolor 
biały 

Zamawiam stoisko wg schematu z załącznika nr 1          

TYP A Pawilon A 
Parter - zabudowane  m x  m =   m2 x 260 zł.m2 =  zł. 

 

TYP A Pawilon A 
Parter - niezabudowane  m x  m =  m2 x 230 zł./m2 =  zł. 

 

TYP A1 Pawilon A 
Antresola - zabudowane  m x  m =  m2  200 zł./m2   zł. 

 

TYP A1 Pawilon A 
Antresola - niezabudowane  m x  m =  m2  170 zł./m2   zł. 

 

TYP C Teren otwarty - niezabudowane  m x  m =  m2  80 zł./m2   zł. 

 

                  Stoisko otwarte z dwóch lub więcej stron: dopłata 250,00 zł.  zł. 

 

Razem opłata za zamówioną powierzchnię wystawienniczą   zł. 

 

3. WYPOSAŻENIE STOISKA I DODATKOWE USŁUGI  

 

Według danych z Załącznika nr 1   zł. 

 

 I TARGI BUDOWNICTWA DREWNIANEGO 
22-24 kwietnia 2016 - godz. 10.00 - 18.00 

 
Stowarzyszenie Dom Drewniany 

Ul. Grunwaldzka 76/78  80-244 Gdańsk 
tel. 58 301-68-54 

www.domydrewniane.org  biuro@domydrewniane.org 
konto bankowe:  51 2490 0005 0000 4520 7140 1383 



4. KATALOG TARGOWY Obowiązkowy wpis obejmuje—adres i krótką informację o firmie 

Zalecany wpis w formie wydruku lub maszynopisu, logo w postaci elektronicznej. 
W przypadku rękopisu Organizator Targów nie odpowiada za ewentualne błędy  

Koszt wpisu do 50 słów -105,00 zł  
Koszt wpisu do 100 słów- 210 zł. 
Koszty  tłumaczenia wpisu- 30 zł.  

 
zł. 

Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość …………………………………………………………………………………………. Ulica……………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………  

 

Tekst wpisu w języku polskim  

Proszę wpisać firmę alfabetycznie pod literą: Proszę wpisać firmę w branży: 

 

5. RADIO TARGOWE    

Zamawiam ………. Emisji 30 sekundowych (60 słów), w cenie 15,00 zł./1 emisję, tj.  zł. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU     

 
Wystawca nabywa prawo udziału w targach po złożeniu 
„Zgłoszenia-Umowy” z kopią przelewu zaliczki w wysokości 
40% wartości brutto. Pozostałą część płatności należy             
uregulować w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, jed-
nak nie później niż do do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 
Targów. 

Okazanie dowodu wpłaty jest warunkiem dopuszczenia 
Wystawcy  przez Organizatora Targów do uczestnictwa  
w Imprezie Targowej. 

Ogólna wartość zamówienia netto:   

 

Podatek VAT (23%):   

 

Ogólna wartość zamówienia:   

 
 

7. KOSZTY FINALNE  WYLICZA Organizator Targów 

     

 Wartość rabatu    

Członkowie Stowarzyszenia Dom 
Drewniany, po wcześniejszych ustale-
niach mogą otrzymać 5% rabatu nali-
czonego od opłaty za zamówioną 
powierzchnię wystawienniczą wyli-
czoną w pkt. 2 

    

 Ogólna wartość kosztów netto:   
    

 Podatek VAT (23%)   
    

 Ogólna wartość kosztów brutto:   
    

     

Po zapoznaniu się z treścią „Regulaminu Targów” dostępnego na www.domydrewniane.org przyjmujemy zamieszczone tam 
warunki uczestnctwa i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 
 

      Pieczeć firmy i podpis osoby upoważnionej                                                                                                       Miejscowość, data  
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