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Załącznik nr 4 

 

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 

na usługę transportu wydawnictw promocyjnych 

na targi krajowe oraz zagraniczne 

w roku 2015 

 

 

zawarta w dniu ………………………… w Poznaniu, pomiędzy: 

 
Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19, 
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000178416, o numerze NIP 778-14-13-
656, Regon 634538527, reprezentowaną przez: 
 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

 
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 
a  

 
Przedsiębiorstwem …………………………………, posiadając…….. NIP …………… i REGON ……………., 
KRS…………………… 
 
reprezentowanym ……. przez:   
 
1. …………………………… 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

§ 1 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie uległy zmianie dane, o których 
mowa w Oświadczeniu nr 2 „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” oraz w 
oświadczeniu nr 3 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania” do 
zapytania ofertowego z dnia 22.12.2014r., które miałyby wpływ na ważność niniejszej Umowy i są 
zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 
 

§ 2 

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego właściwego dla zamówień  
o wartości do 30 tys. euro. 
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§ 3 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi transportu 
wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015, która jest elementem 
realizacji projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej 

w Wielkopolsce – etap II” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - 
Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 

§ 4 

1) Transport materiałów promocyjnych na targi krajowe w roku 2015 obejmuje krajowe targi 
turystyczne w terminach, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy  „Planowane terminy 
zleceń (tras) transportowych na transport materiałów promocyjnych na krajowe imprezy 
targowe w roku 2015”.   

 
2) Dla transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe w roku 2015: 
 

a) miejscem załadunku będzie siedziba Zamawiającego, tj.: Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 (I piętro), 61-737 Poznań,  

 
b) miejscem rozładunku będzie stoisko Regionu Wielkopolski na następujących targach 

krajowych: 
� Warszawa (Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda) – Centrum 

Wystawiennicze, ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa   

� Wrocław (MTT) – Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 

� Katowice (Targi GLOB) – Centrum FairExpo Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B, 40-955 
Katowice 

 
3) Podane w załączniku nr 1 do Umowy miejsca rozładunku dla transportu krajowego oraz daty 

dostaw wydawnictw promocyjnych w roku 2015 mogą ulec nieznacznej zmianie.  

4) Numer hali oraz stoiska Regionu Wielkopolski na targach krajowych, o których mowa w ust. 2 
pkt. b) zostanie podany na 7 dni przed rozpoczęciem każdych z tych targów. 

5) Dla transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe w roku 2015 nie przewiduje się 
odbioru materiałów promocyjnych z targów (tras powrotnych). 

§ 5 

1) Transport wydawnictw promocyjnych na targi zagraniczne w roku 2015 obejmuje zagraniczne 
targi turystyczne w terminach, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy „Planowane 
terminy zleceń (tras) transportowych na transport materiałów promocyjnych na zagraniczne 
imprezy targowe w roku 2015”.   

2) Dla transportu materiałów promocyjnych na targi zagraniczne w roku 2015: 

a) miejscem załadunku będzie siedziba Zamawiającego, tj.: Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 (I piętro), 61-737 Poznań,  

b) miejscem rozładunku będzie stoisko Regionu Wielkopolski na następujących targach 
zagranicznych: 

� Düsseldorf (Międzynarodowe Targi Łodzi i Jachtów BOOT Düsseldorf) – BOOT Düsseldorf 
– Międzynarodowe Targi Łodzi i Jachtów, Düsseldorf Messeplatz 40474. Dokładne 
miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 
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� Hamburg (Targi Reisen) – Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 
Hamburg. Dokładne miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą 
rozpoczęcia targów. 

� Leeuwarden (Targi BOOT Holland) – WTC Expo Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden. 
Dokładne miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Amsterdam (Targi Boat Show) – Europaplein 2-22, NL-1078 GZ Amsterdam. Dokładne 
miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Berlin (ITB) – Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D-14055 Berlin, Halle 15.1. 
Dokładne miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

 
3) Podane w załączniku nr 2 do Umowy na 2015 miejsca rozładunku dla transportu zagranicznego 

oraz daty dostaw wydawnictw promocyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie.  

4) Numer hali oraz stoiska Regionu Wielkopolski na targach krajowych, o których mowa w ust. 2 
pkt. b) zostaną podane na 7 dni przed rozpoczęciem każdych z tych targów. 

5) Dla transportu materiałów promocyjnych na targi zagraniczne w roku 2015 nie przewiduje się 
odbioru materiałów promocyjnych z targów (tras powrotnych). 

 
§ 6 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości realizacji Umowy 
podwykonawcom z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za realizację Umowy spoczywa na 
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z podwykonawcami. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w każdym czasie jakości świadczonych 
usług w zakresie ich zgodności z wymaganiami ustalonymi w Umowie. 

 

§ 7 

1) Zamawiający i Wykonawca ustalają, iż: 

1. Usługa transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015 
obejmuje swym zakresem: 

� osobiste odebranie przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego, tj. z biura Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej zlokalizowanego w budynku biurowym na ul. 27 Grudnia 17/19, 
(I piętro), 61-737 Poznań - przesyłki w postaci drukowanych materiałów promocyjnych 
(wydawnictw, folderów i broszur promocyjnych) zapakowanych w opakowaniach, a 
następnie, 

� załadunek przez Wykonawcę przesyłki Zamawiającego na środek transportu, 

� transport przez Wykonawcę przesyłki Zamawiającego na wskazane miejsce, 

� rozładunek przez Wykonawcę przesyłki Zamawiającego w wyznaczonym miejscu 
rozładunku, tj.: na stoisko Regionu Wielkopolski w wyznaczonej hali targowej dla targów 
krajowych i zagranicznych. 

2. Odbiór realizacji poszczególnych zleceń transportowych na targi krajowe i zagraniczne – 
nastąpi na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie 
transportu. 

4. Data dostawy materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne – to dzień przed 
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rozpoczęciem imprezy targowej najpóźniej do godziny, która zostanie podana najpóźniej 7 
dni przed rozpoczęciem imprezy targowej. 

5. Data odbioru materiałów promocyjnych z  targów – niniejsze zlecenia na przewóz 
materiałów promocyjnych nie obejmuje tras powrotnych, tj. odbioru materiałów 
promocyjnych z wymienionych targów. 

 

§ 8 

1) Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1. Udzielania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych Wykonawcy do zorganizowania 
procesu przemieszczenia transportu. 

2. Wydania Wykonawcy przesyłki w ustalonym miejscu i czasie wraz ze stosowną specyfikacją 
przewożonych materiałów promocyjnych. 

 

§ 9 

1) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 

1. Wykonywania usługi z należytą starannością. 

2. Wykonywania usługi zgodnie z organizacją pracy obowiązującą u Zamawiającego.   

 
§ 10 

 
1) Łączną cenę netto Umowy za transport wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz 

zagraniczne w roku 2015 strony ustalają w kwocie: ………….. zł (słownie: ………..) 

2) Łączną cenę brutto Umowy za transport materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz 
zagraniczne w roku 2015 zawierającą w sobie podatek VAT strony ustalają w kwocie: 
…………………. zł (słownie: ……………….). 

3) Cena netto i brutto podana w ofercie, o której mowa w ust. 1 i 2 jest ceną ostateczną, 
niezmienną do zakończenia realizacji usługi za transport na tragi krajowe oraz zagraniczne i nie 
podlega negocjacjom. 

4) Cena brutto realizacji zamówienia, o której mowa w ust. 2 uwzględnia podatek VAT według 
stawki obowiązującej na dzień składania ofert. W przypadku zmiany stawki VAT w toku 
realizacji umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do podwyższenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, a Wykonawca nie może  obciążyć Zamawiającego kwotami wyższymi niż przyjęte 
w niniejszej Umowie stawki wynagrodzenia.     

5) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie 
dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 

6) Zaoferowana przez Wykonawcę cena netto i brutto obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty transportu z miejsca załadunku do 
miejsca rozładunku, koszt ubezpieczenia ładunku, koszt noclegu dla kierowcy, koszt przejazdu 
na trasach zagranicznych, ewentualne koszty spedycyjne, koszty obsługi spedycyjnej i celnej, 
ubezpieczenia ładunku oraz innych niezbędnych kosztów związanych z transportem w kraju i za 
granicą, mogących wpływać na cenę transportu na omawianych trasach. 

7) Wykonawca przewidział cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków 
realizacji zamówienia Wykonawca uwzględnił w zaproponowanej cenie.  

8) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktyczną ilość zleconych i zrealizowanych zleceń 
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transportowych. 

 

§ 11 

1) Za każdą pojedynczą wykonaną usługę przewozu materiałów promocyjnych na targi krajowe 
oraz zagraniczne w roku 2015, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1. Wykonawca 
wystawi fakturę, w wysokości odpowiadającej wykonanej pojedynczej trasie transportowej za 
poszczególne targi turystyczne, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do Umowy.  

2) Płatność za każdą wystawioną fakturę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem 
bankowym z rachunku bankowego nr 95 2030 0045 1110 0000 0189 1350 prowadzonego 
przez  Bank BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………… prowadzony przez ……………….., w terminie 
14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 12 

1) Wykonanie każdej pojedynczej usługi przewozu materiałów promocyjnych na targi krajowe 
oraz zagraniczne w roku 2015, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, potwierdzone 
zostanie stosownym protokołem odbioru pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2) Osobą sporządzającą protokół odbioru jest pracownik Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, 
oddelegowany do obsługi danej imprezy targowej. 

3) Osobą odpowiedzialną za odbiór jest pracownik Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, 
oddelegowany do obsługi danej imprezy targowej.  

 

§ 13 

1) Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

2) Zakończenie realizacji zamówienia określa się na datę: 30.04.2015r. 

 

§ 14 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie 
Wykonawcy w wykonaniu zamówienia częściowego za pojedynczą trasę w wysokości 0,1% 
łącznej ceny brutto określonej w § 10 ust. 2 Umowy za każdą godzinę zwłoki. 

2) Zamawiający będzie potrącał kary umowne z sukcesywnie wystawianych faktur. 

3) Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 15 

1) W przypadku niewykonania usługi lub wykonania w sposób nienależyty przez Wykonawcę 
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z dwutygodniowym okresem, który 
liczony jest od pierwszego dnia tygodnia po tygodniu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.  

2) Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w całym okresie jej obowiązywania, w 
następujących sytuacjach: 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
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odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy. 

3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, dwukrotnie opóźnił się w wykonaniu zamówienia 
częściowego, tj. nie dotrzymał dat odbioru i dostawy materiałów promocyjnych na targi, o 
których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1.  

6. W przypadku niewykonania zlecenia lub opóźnienia w jego wykonaniu (odbioru z siedziby i 
dostarczenia materiałów na targi) przekraczającego 8 godzin, Zamawiający zleci wykonanie 
innemu wykonawcy i kosztami obciąży Wykonawcę. 

 

§ 16 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w przypadku gdyby z przyczyn, 
za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć, 
zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia – w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w innym, wskazanym przez Zamawiającego 
terminie. 

 

§ 17 

1) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: 
1. Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.). 
2. Inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 18 

W przypadku niewykonania usługi lub wykonania w sposób nienależyty właściwym do rozpoznania 
sporów wynikających z realizacji Umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 19 

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 21 

1) Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Planowane terminy zleceń (tras) transportowych na transport materiałów 
promocyjnych na krajowe imprezy targowe w latach 2013-2014. 
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2. Załącznik nr 2 – Planowane terminy zleceń (tras) transportowych na transport materiałów 
promocyjnych na zagraniczne imprezy targowe w latach 2013-2014. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
           ………………………………….                                                                     …………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

Planowane terminy zleceń (tras) transportowych na transport materiałów promocyjnych 
na krajowe imprezy targowe w roku 2015. 

 

 

TRANSPORT NA TARGI KRAJOWE W PONIŻSZYCH TERMINACH I LOKALIZACJACH: 

 
Krajowe targi turystyczne w roku 2015: 
 

 

TARGI KRAJOWE 

 

 

ROK 2015 

 
1. Warszawa – Targi Sportów Wodnych i 

Rekreacji Wiatr i Woda 
od 12.02.2015 r. do 15.02.2015 r. 

2. Wrocław – MTT od 27.02.2015 r. do 01.03.2015 r. 

3. Katowice – Targi GLOB od 27.03.2015 r. do 29.03.2015 r. 

 
Przewidywana trasa transportu w kraju:  
 
Z siedziby Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, tj. Poznań, ul. 27 grudnia 17/19, 1 piętro 
- na miejsce ww. targów krajowych, tj.: 
� Warszawa (Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda) – Centrum Wystawiennicze, 

ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa   

� Wrocław (MTT) – Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 

� Katowice (Targi GLOB) – Centrum FairExpo Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B, 40-955 
Katowice 

 
Miejsce załadunku dla transportu krajowego:  
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 Grudnia 17/19 (1 piętro) 
61-737 Poznań 
 
 
Miejsce rozładunku dla transportu krajowego:  
 
Stoisko Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na targach krajowych wymienionych 
powyżej.   
Numer hali oraz stoiska na targach zostanie podany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 

targów.   

 

Planowane terminy zleceń transportowych na transport materiałów promocyjnych 

na krajowe imprezy targowe: 
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Impreza / miejscowość 

 

Data dostawy materiałów 
na targi 

(dzień przed 
rozpoczęciem imprezy 

targowej) 

Data odbioru 
materiałów                                   
z  targów 

 

 
ROK 2015 

 

1. 
Warszawa – Targi Sportów 
Wodnych i Rekreacji Wiatr 
i Woda 

11.02.2015 r. 

Nie dotyczy 

2. Wrocław – MTT 26.02.2015 r. Nie dotyczy 

3. Katowice – Targi GLOB 26.03.2015 r. Nie dotyczy 
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Załącznik nr 2 

Planowane terminy zleceń (tras) transportowych na transport materiałów promocyjnych 
na zagraniczne imprezy targowe w roku 2015. 

 

TRANSPORT NA TARGI ZAGRANICZNE W PONIŻSZYCH TERMINACH I 

LOKALIZACJACH: 

 
Zagraniczne targi turystyczne w roku 2015: 

 
 

TARGI  ZAGRANICZNE 

 

 

ROK 2015 

 
1. Düsseldorf (Niemcy) – Międzynarodowe 

Targi Łodzi i Jachtów BOOT Düsseldorf 
od 17.01.2015 r. do 25.01.2015 r. 

2. Hamburg (Niemcy) – Targi Reisen od 04.02.2015 r. do 08.02.2015 r. 

3. Leeuwarden (Holandia) – Targi BOOT 
Holland 

od 06.02.2015 r. do 11.02.2015 r. 

4. Amsterdam (Holandia) – Targi Boat 
Show 

od 11.03.2015 r. do 15.03.2015 r. 

5.  Berlin (Niemcy) – Targi ITB od 04.03.2015 r. do 08.03.2015 r. 

 
 
Przewidywana trasa transportu za granicą:  
 
Z siedziby Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, tj. Poznań, ul. 27 grudnia 17/19, 1 piętro 
- na miejsce ww. targów zagranicznych, tj.: 
� Düsseldorf (Międzynarodowe Targi Łodzi i Jachtów BOOT Düsseldorf) – BOOT Düsseldorf 

– Międzynarodowe Targi Łodzi i Jachtów, Düsseldorf Messeplatz 40474. Dokładne miejsce 
zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Hamburg (Targi Reisen) – Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 
Hamburg. Dokładne miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą 
rozpoczęcia targów. 

� Leeuwarden (Targi BOOT Holland) – WTC Expo Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden. 
Dokładne miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Amsterdam (Targi Boat Show) – Europaplein 2-22, NL-1078 GZ Amsterdam. Dokładne 
miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Berlin (ITB) – Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D-14055 Berlin, Halle 15.1. Dokładne 
miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

 
Miejsce załadunku dla transportu zagranicznego:  
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 Grudnia 17/19, (1 piętro) 
61-737 Poznań 

 



         
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 

 
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 

 

11 

 

 
Miejsce rozładunku dla transportu zagranicznego:  
 
Stoisko Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na targach zagranicznych wymienionych 
powyżej.   
Numer hali oraz stoiska na targach zostanie podany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 

targów.  

 
Planowane terminy zleceń transportowych na transport materiałów promocyjnych 
na zagraniczne imprezy targowe: 

 

 
Impreza / miejscowość 

 

Data dostawy 
materiałów na 

targi 
(dzień przed 
rozpoczęciem 

imprezy targowej 
do godz. 12:00)  

Data odbioru 
materiałów              
z  targów 

 

 

ROK 2015 

 

1. 
Düsseldorf – Międzynarodowe Targi 
Łodzi i Jachtów BOOT Düsseldorf 

16.01.2015 r. 
Nie dotyczy 

2. Hamburg – Targi Reisen 03.02.2015 r. Nie dotyczy 

3. Leeuwarden – Targi BOOT Holland  05.02.2015 r. Nie dotyczy 

4. Amsterdam – Targi Boat Show 10.03.2015 r. Nie dotyczy 

5. Berlin – Targi ITB 03.03.2015 r. Nie dotyczy 

 
 


