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Formularz WD WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCE WYPOSAŻENIE DODATKOWE (ceny nie zawierają podatku VAT) 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Symbol 
Element wyposażenia  

wymiary: szerokość x głębokość x wysokość 
Cena [zł] 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 
[zł] 

L1 
lada informacyjna z półką 
(100x50x90) 

110   

L2 
lada ekspozycyjna z blatem szklanym 
(100x50x90) 

150   

L3 lada informacyjna półokrągła (100x100x90) 150   

L4 
lada informacyjna półokrągła z blatem 
szklanym (100x100x90)  

200   

FPL3 
lada informacyjna półokrągła z fryzem 
półokrągłym (100x100x90)  

185   

FPL4 
lada informacyjna półokrągła z blatem 
szklanym z fryzem półokrągłym (100x100x90)  

235   

P1 podest (100x50x40) 100   

P2 podest (100x50x65) 100   

P3 podest (100x50x90) 100   

P4 podest (100x100x40) 100   

P5 podest (100x100x65) 100   

P6 podest (100x100x90) 100   

W1 witryna szklana na podeście (100x50x250) 250   

W2 witryna szklana na podeście (100x100x250) 280   

S 
dodatkowa ścianka działowa metrowa lub 
półmetrowa 

60   

S1 
dodatkowa ścianka działowa na stoisku 
niezabudowanym metrowa lub półmetrowa 

100   

DH drzwi harmonijkowe 150   

DP drzwi płytowe 200   

KA kotara 20   

WI wieszak 15   

PS1 półka na ścianie 40   

PS2 półka szklana na ścianie 40   

PS3 półka na książki 40   

RS regał ze stelaża (3 półki) 150   

SU stojak na ulotki wys. 1 m + 3 kieszenie A4 75   

K krzesło 30   

KK 
krzesło konferencyjne tapicerowane – 
czerwone/zielone 

60   

KT krzesło tapicerowane - białe 60   

FK fotel kubełkowy - kremowy 75   

F fotel - beżowy 85   

SO sofa 2 osobowa - beżowa 175   

KB krzesło barowe 65   

ST stolik okrągły (wys. 72 cm, śr. 80 cm) 45   

SM 
stolik kawowy mały – biały/czarny 
(55x55x45cm) 

40   

SD stolik kawowy duży – szary (70x70x53cm) 80   

STK 
stolik koktajlowy gastronomiczny z czarną 
nakładką tekstylną (wys.110 cm, śr. 80 cm) 

70   

STB stolik barowy (wys.120 cm, śr. 60 cm) 80   

DST stół prostokątny z tworzywa (183x76x73) 65   

DSK stół prostokątny konferencyjny (150x80) 200   

KR1 stelaż z łączyn nad stoiskiem 1x1 m 80/m2   

KR2 kratownica trisystem 70/mb   

WP1 wykładzina podłogowa [m2] – szara  20/m2   

WP2 wykładzina podłogowa [m2] – inny kolor  30/m2   

DS dodatkowy punkt świetlny 45   

H halogen 150 W 65   

HL halogen LED 50W do kratownicy KR2 100   

F1 
wyklejenie ścianek folią jednobarwną (kolor z 
palety ORACAL) [m2] 

55/m2   

F2** wyklejenie ścianek folią z nadrukiem [m2] 70/m2   

LO1 lodówka mała 150   

LO2 lodówka średnia – z zamrażalnikiem 250   

LO3 lodówka duża – z zamrażalnikiem 350   

ES ekspres do kawy 400   

ZT* zlewozmywak z termą 280   

SK szafka kuchenna mała 70   

CB czajnik bezprzewodowy 50   

FP fryz półokrągły 35   

DF 
dodatkowy fryz – napis do 30 znaków ze 
spacjami 

75   

LF** logo na fryzie 100   

PF1 podniesienie fryzu do 65 cm [mb] 60/mb   

PF2 podniesienie fryzu do 90 cm [mb] 80/mb   

PR projektor 500   

EP ekran projekcyjny 180x200 cm 150   

LCD telewizor LCD (40”)  600   

STS stojak samonośny pod TV I DVD 200   

WT uchwyt do telewizora 100   

P przedłużacz  30   

Ograniczona ilość elementów, realizacja usługi zależy od ich dostępności i kolejności 
zgłoszeń.  

Suma netto [zł]  
 
 

2. 

*bez podłączenia wodno-kanalizacyjnego 

** wymagania techniczne przesyłanych plików – skala 1:1; paleta kolorów CMYK; 

rozdzielczość min. 150 DPI; format PDF, JPG, TIFF; ostateczny termin przesłania 

materiałów – do 14.10.2022 

 

 
UWAGA !  

Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację 

zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

Uwagi koordynatora 
targów: 

 
 
 
 
 

  


