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Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 grudnia 17/19 
61-737 Poznań 
      

 

 

 
 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU  
 

na usługę transportu wydawnictw promocyjnych 
na targi krajowe oraz zagraniczne 

w roku 2015 

 

 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia 

zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości 

netto i brutto zamówienia obejmującego „transport wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz 

zagraniczne” w roku 2015. 

Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach 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. 

W dalszej części niniejszego rozeznania przekazujemy Państwu szczegóły do wstępnej 

szacunkowej wyceny z Państwa strony. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, liczymy na 

przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.  

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego 

rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 

15.12.2014r., godz. 10:00. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem 

telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl  

 

Z wyrazami szacunku, 
Ewa Przydrożny 
Dyrektor Biura WOT 
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I. INFORMACJE OGÓLNE:   
 

W ramach projektu z udziałem dofinansowania unijnego Wielkopolska Organizacja Turystyczna 

zaplanowała profesjonalną, kompleksową kampanię promocyjną produktów turystycznych – w tym 

przede wszystkim produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – na rynkach krajowych i 

zagranicznych. W związku z tym konieczny będzie transport materiałów promocyjnych, tj. 

wydawnictw promocyjnych, folderów i prospektów promocyjnych w opakowaniach na poniższe 

targi krajowe i zagraniczne: 

1. TRANSPORT NA TARGI KRAJOWE W PONIŻSZYCH TERMINACH I 

LOKALIZACJACH: 

 
          Krajowe targi turystyczne w latach 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 26.03.2014 r. Nie dotyczy 

 

 

2. 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:  
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Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 Grudnia 17/19, (1 piętro) 
61-737 Poznań 

 
 
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 

 

 
 

II. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Termin realizacji zamówienia:  

� Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

� Zakończenie realizacji zamówienia: 30.04.2015 r. 

 

2. Informacje dotyczące wielkości załadunku: 

� Planowana powierzchnia załadunkowa niezbędna do przewozu materiałów na 
targi krajowe i zagraniczne: 
� max. 2 miejsca europaletowe dla wszystkich targów krajowych oraz zagranicznych z 

wyłączeniem targów w Berlinie, gdzie będą max. 3 miejsca europaletowe. Waga 
ładunku z uwagi na rodzaj ładunku zadeklarowanego do przewozu, tj. drukowane 
materiały promocyjne – nie powinna przekroczyć 800 kg. 

 
� Data dostawy materiałów na targi krajowe i zagraniczne – to dzień przed 

rozpoczęciem imprezy targowej najpóźniej do godziny, która zostanie podana najpóźniej 14 
dni przed rozpoczęciem imprezy targowej. 
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� Data odbioru materiałów z  targów – niniejsze zlecenia na przewóz materiałów 
promocyjnych nie obejmuje tras powrotnych, tj. odbioru materiałów promocyjnych po 
zakończeniu wymienionych targów. 

 
� Podane miejsca rozładunku dla transportu krajowego i zagranicznego oraz daty 

dostaw materiałów promocyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie.  
 
 

3. Informacje związane z organizacją usługi transportowej: 

 

� Usługa transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne 
winna obejmować: 

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

� 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 Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w wyznaczonej hali 
targowej dla targów krajowych i zagranicznych. 

 
� Odbiór realizacji poszczególnych zleceń transportowych na targi krajowe i 

zagraniczne nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 
przez Wykonawcę i Zamawiającego.   

 

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

 
 

4. Dodatkowe informacje związane z organizacją transportu:  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez Państwa 
ofercie wszystkich możliwych kosztów związanych z transportem na targi krajowe i 
zagraniczne, w tym przede wszystkim: koszt ubezpieczenia ładunku, koszt noclegu dla 
kierowcy, koszt przejazdu na trasach zagranicznych, ewentualne koszty spedycyjne, koszty 
obsługi spedycyjnej i celnej oraz innych niezbędnych kosztów związanych z transportem w 
kraju i za granicą, mogących wpływać na cenę transportu na omawianych trasach. 


