MIÊDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI
I ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU
INTERNATIONAL FAIR OF PRODUCTION AND ENERGETIC USE OF BIOGAS

BIOGA Z-EXPO
18-20.06.2013
ZG£OSZENIE UDZIA£U - UMOWA
APPLICATION FORM

ORGANIZATOR / ORGANIZER:

CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW
Lepper, Piotrowski, Wodzieñ Sp.j.
POMORZE & KUJAWY FAIR CENTRE
ul. GAJOWA 34, 85-087 BYDGOSZCZ, POLAND

tel./fax: +48 (52) 375-80-29
tel.: +48 (52) 375-80-28
tel. kom. 503 903 310

e-mail: mlepper@ctpik.com.pl
e-mail: info@ctpik.com.pl
h t t p : / / w w w. c t p i k . c o m . p l

TERMIN NADSY£ANIA ZG£OSZEÑ PO PROMOCYJNYCH CENACH:
PROMOTIONAL PRICES APPLICATION DEADLINE:

22.04.2013

1. DANE FIRMY - P£ATNIKA / PAYER`S INFORMATION
Firma Wystawcy (pe³na nazwa)
Exhibitor’s company (full name):
Kod pocztowy i miejscowoœæ
Post code and city:

Ulica
Street:

Województwo
District:

Telefon
Phone:

K r a j
Country:

Fax:

E-mail:
Strona WWW
Website:

Wpis do KRS; ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej nr Osoba odpowiedzialna za udzia³ w targach (imiê, nazwisko, telefon)
Person in charge of stand (name, telephone):
Company registration no:

Upowa¿niamy Centrum Targowe Pomorza i Kujaw Lepper, Piotrowski, Wodzieñ Sp.j. do wystawiania faktur za œwiadczone
us³ugi na rzecz naszej firmy bez podpisu nabywcy us³ug. Jesteœmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. Zgodnie z Ustaw¹
z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. Nr 144, pozycja. 1204) o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, wyra¿amy zgodê na otrzymywanie
nformacji marketingowych od firmy CTPiK drog¹ elektroniczn¹. We authorize P&KFC to issue the invoice without our signature.
TAK/YES
We are VAT tax payers. I hereby declare my consent to receive marketing information from P&KFC on e-mail address.

NIP:
EU VAT ID. No:
(contractor - EU Member State)
TAX ID No: (contractor - outside of EU):

2. DANE O NAJWIÊKSZYM EKSPONACIE / DIMENSIONS OF THE BIGGEST EXHIBIT:
Nazwa
urz¹dzenia
Kind:

Szerokoœæ (m)
Width (m)

D³ugoœæ (m)
Length (m)

Wysokoœæ (m)
Height (m)

Obci¹¿enie w kg/m2
Max weight in kg/m2

Ciê¿ar (kg)
Weight (kg)

2
2
2
2
3. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI / SPACE ORDER: (Minimalna powierzchnia / minimum space: Z- 9m; A- 9m; B- 12m; C - 30m)

Rodzaj Powierzchni
Kind of space

Typ
Type

* Cena netto najmu 1m2 w PLN
Zg³oszenie do 22.04.2013
* Unit net price per 1 sqm in PLN
Application until 22.04.2013

* Cena netto najmu 1m2 w PLN
Zg³oszenie po 22.04.2013
* Unit net price per 1 sqm in PLN
Application after 22.04.2013

POWIERZCHNIA ZEWNÊTRZNA
OUTDOORS (without a booth)

Z

145

185

A

210

250

corner stand (2 sides open)

B

250

290

czo³owa (3 strony otwarte)
front stand (3 sides open)

C

290

330

szeregowa (1 strona otwarta)
NIEZABUDOWANA
row stand (1 side open)
POWIERZCHNIA WEWNÊTRZ HALI
naro¿na (2 strony otwarte)
INDOORS (without a booth)
Uwaga: Cena powierzchni nie obejmuje zabudowy
stoiska, wyposa¿enia i przy³¹czy (energii, wod-kan)
Note: Price of exhibition area does not contain stand
development, connections (electrical, plumming)

Z a m a w i a n a2
powierzchnia w m
Space required in sqm

Zamawiamy nastêpuj¹c¹ powierzchniê / We order exhibition space as follows:
Szerokoœæ (metry)
Width (meters)

x G³êbokoœæ (metry)
Depth (meters)

2
x cena 1m

iloœæ m22
= total
m

price per 1m2

wartoœæ netto
= total
value

PLN

4. ZLECENIE ZABUDOWY STOISKA / BOOTH CONSTRUCTION ORDER
* ZABUDOWA STOISKA
* BOOTH CONSTRUCTION

Powierzchnia m2 / Space (m2)

Cena netto najmu 1m2 w PLN
Unit net price per 1m2 in PLN

Wartoœæ netto w PLN
Total value in PLN

90

* Zabudowa standardowa
stoiska obejmuje: œciany zewnêtrzne stoiska, fryz czo³owy, napis na fryzie, wyk³adzinê, gniazdo elektryczne 230V/1kW, podstawow¹ instalacjê elektr. do 3kW, wieszak, 1 punkt
œwietlny na ka¿de 3m2p owierzchni, kosz na œmieci, sprz¹tanie stoiska
* Stand arrangement includes:
external walls, frieze with the company name on it, fitted carpet within the stand, a socket 230V/1kW, basic electrical installation - up to 3kW, a hanger,
one spot light per every 3m2o f the stand’s area, a rubbish bin, stand cleaning

* - Ceny nie uwzglêdniaj¹ podatku od towarów i us³ug VAT. VAT nie dotyczy us³ug organizacji targów i wystaw dla podatników maj¹cych siedzibê lub sta³e miejsce zamieszkania poza Polsk¹. Warunkiem
wystawienia faktury bez podatku VAT kontrahentom zagranicznym jest podanie EU VAT ID w formularzach zamówieñ lub TAX ID przez kontrahentów z pañstw spoza UE.
*- The prices do not include VAT tax. VAT is not applicable to the fair and exhibition organization services for the tax payers whose registered seat or the permanent place of residence is outside Poland.
The condition to issue the invoice with VAT exluded for the foreign contractors is to hold EU VAT ID and write it down on forms or TAX ID - contractors from country outside of EU.
5. WARTOŒÆ ZLECEÑ FORMULARZA “A” (pkt. 3 i 4) / APPLICATION FORM “A” TOTAL VALUE (points 3 and 4):

PLN

Podpisuj¹cy niniejsze zg³oszenie-umowê potwierdzaj¹ udzia³ w targach „BIOGAZ-EXPO” i oœwiadczaj¹, ¿e s¹ uprawnieni do jej podpisania, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikaj¹cymi z odpowiedniego rejestru
lub posiadanego pe³nomocnictwa, a tak¿e, ¿e znaj¹ postanowienia Regulaminu (bêd¹cego nieod³¹czn¹ czêœci¹ umowy) dla uczestników imprez targowych i wystawienniczych, organizowanych przez Centrum
Targowe Pomorza i Kujaw Lepper, Piotrowski, Wodzieñ Sp.j.
By signing that Application Form we declare the comply with the Regulations for the Participants of the fair events (which is integrational part of Application Form). We confirm our participation to the „BIOGAZ-EXPO”
and we are authorized for signing that Application Form.

FORMULARZ

.....................................................................

Data zg³oszenia i pieczêæ firmy
Application date and company stamp

..................................................................

G³ówny ksiêgowy
Company’s accountant signature

..................................................................

Czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Authorised person’s signature

A
FORM

REGULAMIN
Dla uczestników imprez targowych i wystawienniczych organizowanych przez
Centrum Targowe Pomorza i Kujaw Lepper, Piotrowski, Wodzieñ Sp.j. w Bydgoszczy
I. Postanowienie ogólne.
1. Postanowienie niniejszego regulaminu okreœlaj¹ zasady i warunki
uczestnictwa w imprezach wystawienniczych organizowanych przez Centrum
Targowe Pomorza i Kujaw Lepper, Piotrowski, Wodzieñ Sp.j. w Bydgoszczy zwane w
dalszej czêœci regulaminu ORGANIZATOREM.
2.Podpisuj¹c zg³oszenie udzia³u-umowê Wystawca oœwiadcza, ¿e zna postanowienia
regulaminu i wyra¿a zgodê na w³¹czenie ich do treœci umowy.
3.Prawa i obowi¹zki stron okreœlaj¹ w kolejnoœci:
- umowa-zg³oszenie
- warunki szczegó³owe dla danej imprezy
- regulamin
- kodeks cywilny.
II. Zasady uczestnictwa.
1.W targach mog¹ wzi¹æ udzia³ podmioty prezentuj¹ce ofertê zgodn¹
z zakresem tematycznym danej imprezy.
2.Warunkiem uczestnictwa w targach jest z³o¿enie w siedzibie Organizatora
wype³nionego formularza „Zg³oszenie udzia³u - umowa” (poczt¹, faxem lub osobiœcie)
albo do r¹k upowa¿nionego przez Organizatora przedstawiciela. „Zg³oszenie udzia³u umowy” jest ze strony Wystawcy ofert¹ zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastêpuje z
chwil¹ dorêczenia Wystawcy potwierdzenia udzia³u.
3.Zg³oszenie udzia³u w targach obliguje Wystawcê do uiszczenia op³aty rejestracyjnej.
4.Osoby podpisuj¹ce zg³oszenie - umowê oœwiadczaj¹, ¿e sk³adaj¹ podpisy zgodnie
z reprezentacj¹ wynikaj¹c¹ z odpowiedniego rejestru lub pe³nomocnictwa.
5.Organizator mo¿e nie zawrzeæ umowy bez poda nia przyczyny. W szczególnoœci firmy,
które nie zrealizowa³y swych zobowi¹zañ wobec Organizatora mog¹ nie byæ
dopuszczone do uczestnictwa w targach.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do przesuniêcia terminu imprezy wystawienniczej
b¹dŸ jej odwo³ania w przypadku zaistnienia okolicznoœci niezale¿nych od niego.
7.Wystawcy we w³asnym zakresie ponosz¹ koszty wszystkich prowizji i op³at bankowych
(w tym zagranicznych banków poœrednicz¹cych - nale¿y je realizowaæ w systemie
SEPA lub zaznaczyæ opcjê “our”), bez prawa do ich odliczania od kwoty op³at nale¿nych
CTPiK.
8.Warunkiem przekazania wystawcy stoiska na targach jest potwierdzenie dokonania
pe³nej wp³aty na konto Organizatora.
9. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektów zabudowy powierzchni
wystawienniczej, warunków organizacyjno-technicznych terenu wystawy oraz
ewentualnych ¿yczeñ Wystawcy, do których w miarê mo¿liwoœci Organizator postara
siê dostosowaæ.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska, powierzchni
zamówionej przez Wystawcê, je¿eli wzglêdy organizacyjne i projektowo-techniczne
uniemo¿liwiaj¹ realizacjê ¿yczeñ Wystawcy.
III. Warunki p³atnoœci.
1.Równoczeœnie ze zg³oszeniem udzia³u Wystawca jest zobowi¹zany wp³aciæ kaucjê na
rachunek bankowy Organizatora: ING BANK ŒL¥SKI S.A. Oddzia³ w Bydgoszczy
PL63 1050 1139 1000 0022 7245 7447 Swift: INGBPLPW

2. Wysokoœæ kaucji:
a) dla firm, które przeœl¹ zg³oszenie udzia³u do terminu zg³oszeñ tj. do 22.04.2013:
- 45% ca³kowitego udzia³u w targach (brutto) wraz ze zg³oszeniem udzia³u-umow¹,
- 55% ca³kowitego udzia³u w targach (brutto) p³atne maksymalnie do 03.06.2013.
b) dla firm, które przeœl¹ zg³oszenie udzia³u po terminie zg³oszeñ tj. po 22.04.2013:
- 100% kwoty ogó³em ca³kowitego udzia³u w targach (brutto) wraz ze zg³oszeniem
udzia³u-umow¹.
W ci¹gu 7 dni od daty zawarcia umowy (potwierdzenia zg³oszenia uczestnictwa) zostanie
wystawiona faktura.
3. Nale¿noœæ wynikaj¹c¹ z faktury koñcowej nale¿y uregulowaæ do terminu okreœlonego
w fakturze. Nale¿noœæ za us³ugi dodatkowe w czasie targów p³atne gotówk¹ na miejscu
lub po imprezie na podstawie Faktury VAT.
4. Za zw³okê w zap³acie naliczane bêd¹ odsetki ustawowe.
5. Brak wp³aty pe³nej nale¿noœci na rachunek Organizatora do 7 dnia przed rozpoczêciem
wystawy oznacza rezygnacjê z udzia³u co skutkuje konsekwencjami okreœlonymi
w dziale IV.
IV. Odwo³anie uczestnictwa.
1.Wystawca mo¿e odwo³aæ uczestnictwo. Odwo³anie uczestnictwa wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
2. Odwo³anie uczestnictwa po przes³aniu “Zg³oszenia udzia³u - umowy” i potwierdzeniu
jego przyjêcia przez Organizatora powoduje obowi¹zek zap³aty kary umownej, która
zale¿nie od terminu odwo³ania uczestnictwa wynosi:
- do 45 d ni przed up³ywem terminu zg³oszeñ - 0% nale¿noœci wynikaj¹cej z karty
zg³oszenia,
- do dnia up³ywu terminu zg³oszeñ - 50% nale¿noœci okreœlonej jak wy¿ej,
- po up³ywie terminu zg³oszeñ - 100% nale¿noœci okreœlonej jak wy¿ej,
3. Powy¿sze terminy obowi¹zuj¹ bez wzglêdu na datê zg³oszenia. Dat¹ odwo³ania
uczestnictwa jest data wp³ywu pisma poleconego do siedziby Organizatora.
V. Reklama.
1. Zamieszczenie przez uczestnika wpisu do katalogu jest obowi¹zkowe dla ka¿dego
Wystawcy, na warunkach okreœlonych w zleceniu.
2. Literatura mo¿e byæ rozdawana przez Wystawcê na jego w³asnym stoisku.
3. Reklama poza stoiskiem Wystawcy wymaga zgody Organizatora i podlega odrêbnej
op³acie.
4. Organizator mo¿e udzieliæ gazecie, rozg³oœni radiowej lub stacji telewizyjnej prawa
wy³¹cznoœci akwizycji reklam Wystawców. O udzieleniu prawa wy³¹cznoœci Wystawcy
zostan¹ powiadomieni niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w chwili zg³oszenia siê na targi. W
takim przypadku akwizytorzy innych œrodków masowego przekazu nie mog¹
prowadziæ akwizycji reklam na terenie wystawy. W razie naruszenia prawa wy³¹cznoœci
Wystawca zap³aci karê umown¹ w wysokoœci 100% nale¿noœci pobieranej za tak¹
reklamê przez akwizytora posiadaj¹cego prawo wy³¹cznoœci.

VI. Ubezpieczenie, ochrona i odpowiedzialnoœæ Organizatora.
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki osób i szkody w mieniu
Wystawców i goœci powsta³e z jakiejkolwiek przyczyny z wyj¹tkiem szkód powsta³ych
z winy Organizatora, która jest oczywista lub stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
2.Wystawca jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ Organizatora o ka¿dym
wypadku, szkodzie lub dostrze¿onym zagro¿eniu zdrowia osób lub mienia.
3.Uczestnik obowi¹zany jest do przestrzegania poleceñ w zakresie ochrony,
wydawanych przez Organizatora.
4. Organizator zapewnia ochronê mienia Wystawcy w czasie godzin nocnych, nie ponosi
jednak odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w tym czasie wymienione w pkt. 1 i 2.
5.Zaleca siê uczestnikom ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej wynikaj¹cej
z uczestnictwa w targach, jak równie¿ ubezpieczenie eksponatów.
6.Organizator nie odpowiada za zmianê sposobu organizacji targów, zmianê terminu, ich
odwo³anie i przerwanie albo zmianê op³at spowodowane dzia³aniem si³y wy¿szej,
zarz¹dzeniami w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, w³aœciciela obiektu. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji imprezy w przypadku powstania
nowego obiektu targowego w mieœcie.
VII. Roszczenia i reklamacje.
1.Wszelkie reklamacje uczestnik winien zg³aszaæ pisemnie w czasie trwania targów. Po
up³ywie tego terminu prawo do zg³oszenia roszczenia wygasa.
2.Wystawca pokrywa wszelkie szkody powsta³e w maj¹tku Organizatora w wyniku
u¿ytkowania stoiska przez Wystawcê.
VIII. Prawa i obowi¹zki Wystawcy oraz Organizatora.
1. Ka¿dy Wystawca otrzymuje od organizatora na czas trwania wystawy identyfikatory,
które gwarantuj¹ prawo do wstêpu i przebywania na terenie wystawy. S¹ one
wydawane proporcjonalnie do wykupionej powierzchni wystawienniczej: 3 szt. za
stoisko do 10 m2 , 5 szt. do 20 m2, 6 szt. do 50 m2 i 8 szt. powy¿ej 50 m2.
2. Wystawca mo¿e dekorowaæ œciany stoiska pod warunkiem, ¿e po usuniêciu dekoracji
musz¹ one pozostaæ bez jakichkolwiek uszkodzeñ (zanieczyszczeñ, dziur, tapet itp.).
Zabrania siê przytwierdzania dekoracji za pomoc¹ gwoŸdzi.
3. Wyk³adzina nie mo¿e byæ zniszczona w sposób trwa³y. W wypadku tego rodzaju
uszkodzeñ wystawca zostanie obci¹¿ony kosztem nowej wyk³adziny.
4. Wystawca obowi¹zany jest do zapewnienia fachowej obs³ugi stoiska i utrzymania
czystoœci na stoisku.
5. Wystawca w momencie zg³oszenia udzia³u w targach, zobowi¹zany jest powiadomiæ
pisemnie Organizatora o zamiarze eksponowania ciê¿kich i wielogabarytowych
eksponatów.
6.Na stoisku wystawione mog¹ byæ jedynie artyku³y zg³oszone pisemnie lub wystawienie
których uzgodnione zosta³o z Organizatorem.
7. Eksponaty pokazywane w dzia³aniu powinny uzyskaæ pisemne zezwolenie
Organizatora, zawieraj¹ce klauzulê dotycz¹c¹ ochrony zwiedzaj¹cych. ¯aden
eksponat ani pokaz jego dzia³ania, który w opinii Organizatora zawiera substancje o
charakterze niebezpiecznym, wybuchowym lub budz¹cym sprzeciw nie mo¿e byæ
wprowadzony na teren wystawy bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
8. Udostêpnienie powierzchni przez Wystawcê innemu Wystawcy mo¿e nast¹piæ tylko za
zgod¹ Organizatora po przedstawieniu pisemnego wniosku.
9. W przypadku odst¹pienia czêœci swojego stoiska innemu podwystawcy, Wystawca
zobowi¹zany jest do uiszczenia dodatkowej op³aty w wysokoœci 25% wartoœci brutto
zamówionego stoiska lub powierzchni.
10. Wystawcy przyje¿d¿aj¹cy na targi z w³asn¹ zabudow¹:
a) zobowi¹zani s¹ przys³aæ projekt w³asnej zabudowy (uwzglêdniaj¹cy projekt
architektoniczny, projekt instalacji elektrycznej, zaznaczenie czo³a i zaplecza stoiska,
punkt doprowadzenia wody i rozmieszczenia wyposa¿enia stoiska) do Organizatora
najpóŸniej do 18.05.2013,
b) Wystawcy s¹ zobowi¹zani poinformowaæ Organizatora na piœmie o godzinie
przyjazdu na tereny wystawiennicze.
11. Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie eksponatów przed
oficjalnym zamkniêciem wystawy.
12. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo demonta¿u i przeniesienia
pozostawionych towarów na koszt i ryzyko Wystawcy, nawet gdyby nie odpowiada³o
ono wymogom okreœlonym przez Wystawcê.
13.Wykonawca po zakoñczeniu imprezy jest zobowi¹zany do demonta¿u stoiska
w ustalonym przez organizatora terminie. Pozostawienie eksponatów na hali po tym
czasie spowoduje obci¹¿enie Wystawcy kosztami ochrony i sprz¹tania stoiska.
IX. Monta¿ i demonta¿ stoiska
1.Monta¿ stoiska i eksponatów dla Wystawców z w³asn¹ zabudow¹: 16-17.06.2013 r.
w godz. 1000-2000
2. Etala¿ dla Wystawców z powierzchni¹ zabudowan¹: 17.06.2013 w godz. 1000 - 2000
3. Demonta¿ mo¿na prowadziæ w dniu 20.06.2013 r. w godz. 1700 - 2200
X. Postanowienia koñcowe.
1.Uczestnicy bior¹cy udzia³ w wystawie obowi¹zani s¹ do przestrzegania zasad
zawartych w regulaminie pod rygorem wykluczenia z imprezy.
2.W przypadku nieskutecznoœci poszczególnych postanowieñ regulaminu w mocy
zostaj¹ powsta³e postanowienia.
3. S¹dem w³aœciwym dla wszelkich sporów wynikaj¹cych z umów z Wystawcami i innymi
uczestnikami imprez targowych jest rzeczowo w³aœciwy S¹d w Bydgoszczy.
4. Wystawca zobowi¹zany jest do przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych
obowi¹zuj¹cych w miejscu wystawy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania mienia Wystawcy w przypadku
zalegania z zap³at¹ (art. 670 K.C.)
6. Wystawca wyra¿a zgodê na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych w celu wykonania niniejszej umowy, po zrealizowaniu niniejszej umowy w
celu realizacji kolejnych edycji targów.
7. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do imprez organizowanych po dniu 1 grudnia
2002r.

Organizator

6. ZAMÓWIENIE WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO I US£UG / SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AND SERVICES ORDERS
Lp
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wyszczególnienie
Cena / Price Iloœæ Wartoœæ
Specification
Q-ty Value PLN
PLN
Podest P30 / Podium P30 (100x30x100)
90
90
Podest P30a / Podium P30a (100x30x50)
90
Podest P50 / Podium P50 (100x50x100)
90
Podest P50a / Podium P50a (100x50x50)
120
Podest P100 / Podium P100 (100x100x100)
120
Podest P100a / Podium 100a (100x100x50)
Gablota G30a / Show case G30a
185
100x30x70x50
Gablota G60a / Show case G60a
185
100x60x40x50
Lada informacyjna / Information counter
120
100x100x50
Lada ³ukowa / Arch information counter
165
Witryna (szkl.) W75a / Display case W75a
240
100x30x60x50
Witryna (szkl.) W120a / Display case W120a
240
100x30x90x50
Pó³ka na ksi¹¿ki/ Shelves for books
40
Pó³ka zwyk³a / Regular shelf
30
Rega³ systemowy (3 pó³ki) / Standard shelves
150
Stolik okr¹g³y (70) / Round table (70)
65
Stolik kwadratowy 70x70 / Square table
65
Stolik barowy wysoki / Bar table
90
Krzes³o sk³adane, plastikowe / Plastic folding
30
chair
Krzes³o tapicerowane / Upholstered chair
50
Szafka kuchenna / Kitchen unit
70
2-drzwiowa szafka z zamkiem /
95
Lockable two-door cupboard 68x100x45
50
Scianka (do zaplecza) / Solid wall back area
100x250
Drzwi harmonijkowe z zamkiem / Lockable
140
folding door
165
Stojak na prospekty/ Rack for leaflets and folders
Krzes³o barowe/ Hocker
70
Sprz¹tanie stoiska (w³asna zabudowa) 3 dni /
170
Stand cleaning (own stand construction) 3 days
Zmiana kolorystyki œcian (folia) 1 œcianka/
185
Wall colour changing (foil) 1 solid wall
150
Znak firmowy na fryzie logo - 1 szt./
Company trade mark on the frieze - 1 piece
85
Napis dodatkowy na fryzie, 1 szt./ Additional
inscription on the frieze, 1 piece

31 Dodatkowy identyfikator/ Additional identyfication cards
2
32 Zmiana koloru wyk³adziny dywanowej m /
Change of color of fitted carpet sqm
33 Wyk³adzina dywanowa na stoisku niezabudowanym/ Fitted carpet on stand
without a booth
34 Wieszak stoj¹cy / Upright coat hanger
35 Lodówka / Refrigerator *pkt.12 ppt.7
36 Doprowadzenie wody z odp³ywem /
Connection of water and drainage to stand
37 Woda z odp³ywem, szafka z term¹ +
zlewozmywak / Water and drainage,
Kitchen cabinet with sink and flow boiler
38 Hostessa 1h / Hostess for 1 hour
39 Hostessa ze znajomoœci¹ jêzyka obcego 1h /
Hostess with knowledge foreign language for 1 hour

20
15
25

Lp
No

40

41

42
43

44

45
46
47
48

49

Wyszczególnienie
Cena / Price Iloœæ Wartoœæ
Specification
Q-ty Value PLN
PLN
Wózek wid³owy 3t- roz³adunek i za³adunek
350
eksponatów /Fork-lift truck - unloading and
loading of the exhibition articles 3t
Us³ugi dŸwigowe - roz³adunek i za³adunek
do uzgodnienia/
eksponatów/ Usage of a crane - unloading price for agreement
and loading of the exhibition articles
60
Pomoc przy monta¿u i demonta¿u- 1h/
Construction work assistant 1h
Kolporta¿ ulotek na terenie targów- 3 dni/
1100
Capability of distribution of promotional
materials -3 days
Umieszczenie planszy reklamowej, standu na
600
terenie targów - Placing of advertising chart in
the area of fairs
Zestaw kuchenno-gospodarczy (6 osób) /
200
Standard household utensils acc.(for 6 pers.)
50
Dzbanek elektryczny / Electric kettle
SPONSORING imprez towarzysz¹cych,
do uzgodnienia/
konkursów/ Sponsor events, competitions price for agreement
Zg³oszenie produktu (1 wyrób) do
300
KONKURSU TARGOWEGO
Application to the FAIR COMPETITION
(one product)
Ka¿dy nastêpny produkt zg³aszany do
150
KONKURSU TARGOWEGO
Each next product to be applied to the
FAIR COMPETITION

RAZEM pkt. 6 / TOTAL point 6

PLN

7. OP£ATA REJESTRACYJNA / REGISTRATION FEE
(op³ata obowi¹zkowa na 1 wystawcê / per 1 company)

(obejmuje: jeden wpis firmy do katalogu targowego, 1 egzemplarz katalogu,
zaproszenie na bankiet dla przedstawicieli firmy - uroczyste wrêczenie
nagród, identyfikatory dla wystawców, koszty manipulacyjne CTPiK
zwi¹zane z uczestnictwem w targach)
(includes: one entry in the catalogue, 1 catalogue, invitations to banquet awarding ceremony, identyfication cards, CTPiK handling charges
connected with a participation in the fair)
450 PLN

40
200
370
570

35
45

8. WARTOŒÆ ZLECEÑ FORMULARZA “B” pkt. 6 i 7
APPLICATION FORM “B” TOTAL COST -point 6 and 7
Niniejszym potwierdzamy z³o¿one zamówienia na formularzu B.
Hereby we declare ordered services on Form B.

RAZEM / TOTAL

PLN

* - Ceny nie uwzglêdniaj¹ podatku od towarów i us³ug. Z wy³¹czeniem przypadków
opisanych na 1 stronie - formularz “A”/ The prices do not include VAT tax. Excluding
the cases described on page 1 - form “A”

FORMULARZ

.....................................................................

Data zg³oszenia i pieczêæ firmy
Application date and company stamp

..................................................................

G³ówny ksiêgowy
Company’s accountant signature

.........................................................................................

Czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Authorised person’s signature

B
FORM

9. PRZEDSTAWIAMY RZUT / PROJEKT STOISKA* / WE PRESENT OUR STAND LAYOUT / DESIGN:
Legenda / Legend:

1m

2

Pod³¹czenie wody / Water supply installation
Gniazdko / Socket
Punkt œwietlny / Spot light
Fryz / Fascia panel

T
T

Stó³ / Table

C

Krzes³o, fotel / Chair, armchair

P

Podest / Platform

G

Gablota / Glass showcase
Drzwi harmonijkowe / Folding door

Podzia³ stoiska * / Stand’s division *:
ekspozycja / exhibition: .................................... m2
zaplecze / back-up facilities: ............................ m2

Zmiana koloru wyk³adziny* / Change of
color of fitted carpet:*
kolor / color:

* - Formularz B pkt.6 ppt.32 dla firm zamawiaj¹cych
stoisko z zabudow¹ / for exhibitors ordering booth
construction stand see Form.B p.6 ppt.32
Prosimy o rozrysowanie stoiska z zaznaczeniem: czo³a stoiska, zaplecza, doprowadzenia wody, punktów œwietlnych, gniazd elektrycznych oraz rozmieszczenia wyposa¿enia dodatkowego.
Aby zbudowaæ zaplecze stoiska nale¿y zamówiæ œcianki dzia³owe z wyposa¿enia dodatkowego (Formularz B, pkt. 23)
Please mark: head, back-up facilities, water supply point, spot lights, sockets, additional equipment position. To build a back-up facilities, please order partition walls (Form B, point 23)

UWAGA! / ATTENTION!
Firmy z w³asn¹ zabudow¹ proszone s¹ o nades³anie planu stoiska max. 1 miesi¹c przed imprez¹.
Companies with self booth construction are obliged to provide the Organizer the draft of the stand max 1 month prior to the fair.

NAPIS NA PRYZIE - STANDARD* (nazwa firmy i miejscowoœæ)
INSCRIPTION ON THE FRIEZE - STANDARD* (full company name, city or country):

* - dla firm zamawiaj¹cych stoisko z zabudow¹
for exhibitors ordering booth construction stand

FIRMY KTÓRYCH WYROBY BÊD¥ REPREZENTOWANE PRZEZ WYSTAWCÊ (nazwa, miejscowoœæ, kraj - wpis do listy alfabetycznej w katalogu)
REPRESENTED COMPANIES (name, city, country - entry for the catalogue in the alphabetical):
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

ZG£OSZENIE NOWOŒCI PREZENTOWANEJ PODCZAS TARGÓW (nazwa nowego wyrobu lub technologii i krótka informacja)
NOVELTY PRESENTED AT THE FAIR (name of the new product or technology and short information):
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

9A. UWAGA!! W PRZYPADKU ODST¥PIENIA SWOJEGO STOISKA INNEMU PODWYSTAWCY, WYSTAWCA ZOBOWI¥ZANY JEST
DO UISZCZENIA DODATKOWEJ OP£ATY W WYSOKOŒCI 25% WARTOŒCI BRUTTO ZAMÓWIONEGO STOISKA LUB POWIERZCHNI
- pkt. VIII ppkt.9 Regulaminu (In case of giving to the third company a part of ordered space by the Exhibitor will be charged additional
payment to the Organizer 25% of the total cost of ordered space (and stand cnstruction if also ordered - see Regulations VIII point 9)
PLN

FORMULARZ

.....................................................................

Data zg³oszenia i pieczêæ firmy
Application date and company stamp

..................................................................

G³ówny ksiêgowy
Company’s accountant signature

..................................................................
Czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Authorised person’s signature

C
FORM

10. OBOWI¥ZKOWY WPIS WYSTAWCY DO KATALOGU TARGOWEGO/ EXHIBITOR’S OBLIGATORY ENTRY IN THE CATALOGUE
( w ramach op³aty rejestracyjnej / within registration fee)
pe³na nazwa firmy
full company name:
ulica
street:

kod i miejscowoœæ
postal code and city:

telefon
phone:

k r a j
country:

e-mail:

fax:

strona WWW
web page:

UWAGA!
TREŒÆ WPISU PROSIMY PRZES£AÆ W JÊZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM.
Catalogue text entry please send us in English and Polish languages version.
Wpis do katalogu i logo firmy powinny zostaæ przes³ane w formie elektronicznej na adres e-mail: mlepper@ctpik.com.pl lub e-mail:
info@ctpik.com.pl (formaty zgodne z MS WORD, nie w formie skanów; logo firmy cz/b w pliku *cdr, *jpg lub *tif).
Catalogue entry and company logo should be forwarded by e-mail: mlepper@ctpik.com.pl or e-mail: info@ctpik.com.pl
(MS WORD compatibile files, company logo b/w in *jpg, *cdr or *tif files).
W ALFABETYCZNYM SPISIE WYSTAWCÓW FIRMA POWINNA FIGUROWAÆ POD LITER¥ :
In the alphabetical list of exhibitors our company should be listed under the letter:
ZAKRES DZIA£ALNOŒCI / MAIN ACTIVITY:
(numery wg zakresu tematycznego/ numbers according to the list of products group) ....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Brak materia³ów od wystawcy upowa¿nia organizatora do umieszczenia informacji teleadresowych firmy.
No additive information means only address information in fair catalogue.

10A. ZAMIESZCZENIE LOGO FIRMY PRZY WPISIE W KATALOGU TARGOWYM/ PLACING OF COMPANY LOGO IN CATALOGUE
(logo czarno-bia³e prosimy przes³aæ w wersji elektronicznej - format *jpg, *cdr, *tif na adres e-mail)
(logo - please send a black and white copy in th e electronic version in *jpg, *cdr, *tif at our e-mail address).

TAK

NIE

100 PLN
za 1 logo / per 1 logo

11. ZAMÓWIENIE OG£OSZENIA REKLAMOWEGO W KATALOGU / CATALOGUE ADVERTISEMENT ORDER
Zamawiamy nastêpuj¹ce og³oszenie reklamowe w katalogu targowym / We order advertisement in the catalogue: (Jeœli TAK zaznacz X / mark X if YES)
l.p. / nb

X

Cena
Net Price (PLN)

FORMAT REKLAMY / ADVERTISEMENT SPECIFICATION

1.

Og³oszenie kolorowe 1/1 strony / Inside the catalogue colour 1/1 page

850

2.

Og³oszenie kolorowe na II stronie ok³adki / Colour advertisement: cover, page II*

1400

3.

Og³oszenie kolorowe na III stronie ok³adki / Colour advertisement: cover, page III*

1200

4.

Og³oszenie kolorowe na IV stronie ok³adki / Colour advertisement: cover, page IV* (back)

1800

* Zamówienia og³oszeñ reklamowych na ok³adkach katalogu przyjmowane s¹ wg kolejnoœci zg³oszeñ
Ads on the covers are accepted on first come, first serve basis

RAZEM
TOTAL

PLN

Warunki techniczne przygotowania reklam do druku / Technical charakteristics of advertisement to appear in print:
- Format katalogu po obciêciu szer. x wys.: 115mm x 205mm / Size of catalogue after trimming width x height: 115mm x 205mm
- Format katalogu przed obciêciem (ze spadami) szer. x wys.: 118mm x 208mm / Size of catalogue before trimming width x height: 118mm x 208mm.
Rozdzielczosc naswietlania: 300dpi - Exposure resolution: 300dpi
Warunkiem realizacji zleceñ do katalogu jest dostarczenie materia³ów Organizatorowi na 20 dni przed rozpoczêciem Targów.
Advertisement materials should be delivered to the Organizer 20 days before the date of the fair the latest.
* - Ceny nie uwzglêdniaj¹ podatku od towarów i us³ug. Z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie - formularz “A”
The prices do not include VAT tax. Excluding the cases described on page 1 - form “A”

11A. WARTOŒÆ ZLECEÑ NA FORMULARZU “D” / TOTAL COST OF “D” FORM ORDER
Niniejszym potwierdzamy z³o¿one zamówienia na formularzu D (pkt. 10A i 11)
Hereby we declare ordered services on Form D (points 10A and 11)

RAZEM
TOTAL

FORMULARZ

PLN

D
FORM

.....................................................................

Data zg³oszenia i pieczêæ firmy
Application date and company’s stamp

..................................................................

G³ówny ksiêgowy
Company’s accountant signature

.............................................................

Czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Authorised person’s signature

12. ZAMÓWIENIE PRZY£¥CZA ELEKTRYCZNEGO / POWER CONNECTION ORDER TO THE POWER MAINS
X - prosimy zaznaczyæ w³aœciwe pozycje / please tick the box according to your requirements
Cena
Net Price (PLN)

# X RODZAJ PRZY£¥CZA ELEKTRYCZNEGO / TYPE OF INSTALLATION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pod³¹czenie energii / Power supply (*)
0,1 - 3,0 kW (1x16A)
Pod³¹czenie energii / Power supply
3,1 - 9,0 kW (3x16A)
Pod³¹czenie energii / Power supply
9,1 - 14,0 kW (3x25A)
Pod³¹czenie energii (wymagana rozdzielnia + pkt.7) / Power supply (switching station order obligatory) 14,1 - 18,0 kW (3x32A)
Pod³¹czenie energii (wymagana rozdzielnia + pkt.7) / Power supply (switching station order obligatory) 18,1 - 36,0 kW (3x63A)
Rozdzielnia zasilaj¹ca - zapotrzebowanie mocy pow. 14 kW / Switch-board - power demand over 14 kW
Obwód ca³odobowy 1 fazowy (1x10A) / circuit 24h (1x10A) (**)
Obwód ca³odobowy 3 fazowy (3x16A) / circuit 24h (3x16A)
Reflektorek 60-100W / Light point 60-100W
Gniazdo elektryczne 230V, 1kW, 1 fazowe / Plug socket 230V, 1 phase, 1kW (standard)
Gniazdo elektryczne 380V, 2kW, 3 fazowe / Plug socket 380V, 3 phases, 2kW (heavy)
Halogen 300/500W / Spotlight 300W/500W
Przed³u¿acz elektryczny / Extension cord
Pod³¹czenie do rozdzielni organizatora / Connection to organizers’ switch-board

(*) - podstawowa instalacja w cenie stoiska zabudowanego dla firm zamawiaj¹cych zabudowê u organizatora
included to the price for the booth for companies ordering booth construction from Organizer
(**) - nale¿y zaznaczyæ przy zamówieniu wyposa¿enia dodatkowego nr 35, form. B (lodówka) / please mark if you
order additional equipment for example no 35, form. B (refrigerator)

Suma
Total

150 (*)
260
350
380
650
430
140 (**)
180
30
30
100
60
40
400

RAZEM
TOTAL

PLN

1. WARTOŒÆ ZLECEÑ FORMULARZA “A” / APPLICATION FORM “A” TOTAL COST.........................................................................

PLN

13. CA£KOWITY KOSZT UDZIA£U W TARGACH / TOTAL COST OF PARTICIPATION

(punkt 5; point 5)

2. WARTOŒÆ ZLECEÑ FORMULARZA “B” / APPLICATION FORM “B” TOTAL COST........................................................................

PLN

(punkt 8; point 8)

3. WARTOŒÆ ZLECEÑ FORMULARZA “C” / APPLICATION FORM “C” TOTAL COST.........................................................................

PLN

(punkt 9A; point 9A

4. WARTOŒÆ ZLECEÑ FORMULARZA “D” / APPLICATION FORM “D” TOTAL COST.........................................................................

PLN

(punkt 11A; point 11A)

5. WARTOŒÆ ZLECEÑ FORMULARZA “E” / APPLICATION FORM “E” TOTAL COST.........................................................................

PLN

(punkt 12 ; point 12)

6. SUMA NETTO / TOTAL NET SUM...................................................................................................................................................
7. VAT (23%) - VAT tax (23%)

PLN

* VAT nie dotyczy us³ug organizacji targów i wystaw dla podatników maj¹cych siedzibê lub sta³e miejsce zamieszkania poza Polsk¹.
Warunkiem wystawienia faktury bez podatku VAT kontrahentom zagranicznym jest podanie EU VAT ID w formularzach zamówieñ
lub TAX ID przez kontrahentów z pañstw spoza UE.

PLN

8. RAZEM DO ZAP£ATY (BRUTTO)/ TOTAL AMOUNT TO PAY.................................................................................................

PLN

P£ATNOŒÆ / PAYMENT:
A. Dla firm, które przeœl¹ zg³oszenie udzia³u do terminu zg³oszeñ tj. do 22.04.2013:
for companies applying their participation before Application Deadline (22.04.2013):
PLN

I rata 45 % ca³kowitego udzia³u w targach (kaucja p³atna wraz ze zg³oszeniem udzia³u)
st
1 rate - 45% deposit of the total cost of participation to be paid with application of participation ....................................
II rata 55 % ca³kowitego udzia³u w targach p³atne maksymalnie do dnia 03.06.2013
nd
2 rate - 55% deposit of the total cost of participation to be paid before 03.06.2013 ........................................................

PLN

B. Dla firm, które przeœl¹ zg³oszenie udzia³u po terminie zg³oszeñ, tj. po 22.04.2013:
for companies applying their participation after Application Deadline (22.04.2013):
100% kwoty ogó³em ca³kowitego udzia³u w targach, p³atne wraz ze zg³oszeniem,
100% of the total cost of participation to be paid with application of participation ............................................................

PLN

WP£ATY NA KONTO FIRMOWE / PAYMENTS SHOULD BE DONE TO THE COMPANY’s BANK ACCOUNT:
Wystawcy we w³asnym zakresie ponosz¹ koszty wszystkich prowizji i op³at bankowych (w tym zagranicznych banków poœrednicz¹cych
- nale¿y je realizowaæ w systemie SEPA lub zaznaczyæ opcjê “our”), bez prawa do ich odliczania od kwoty op³at nale¿nych CTPiK.

CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW Lepper, Piotrowski, Wodzieñ Sp.j.
ING BANK ŒL¥SKI S.A. O/Bydgoszcz Nr PL63 1050 1139 1000 0022 7245 7447
SWIFT CODE: INGBPLPW
FORMULARZ

.....................................................................

Data zg³oszenia i pieczêæ firmy
Application date and company’s stamp

..................................................................

G³ówny ksiêgowy
Company’s accountant signature

..................................................................

Czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Authorised person’s signature

E
FORM

PRZYK£ADY WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO / EXAMPLES OF ADDITIONAL EQUIPMENT
PODEST P
PLATFORM

GABLOTA G
GLASS SHOW - CASE
P 30

P 30a

WITRYNA W
GLASS CASE
G 30a

h1
h
l

s

l=100

l=100

h=30

h=30

s=100

l=100

h2
s

l

s=50

P 50a

l

s

l=100

l=100

h=50

h=50

s=100

h1=30

h1=30

h2=70

75

h2=60

h
l

s

l=100

l=100

h=100

h=100

s=100

s=50

l

s

h1=60

h2
l

s=50

P 100a

s=50

h2

l=100
s

W 120a

h2=40
s=50

P 100

l=100

G 60a
h1

h

h1
75

s=50

P 50

W 75a

LADA L
INFORMATION COUNTER

h1

l=100
h1=30

120

h2=90
l=100

s=50

h2

h=100

h

l

s

s=50
l

s

UWAGA! RYSUNKI MOG¥ NIEZNACZNIE ODBIEGAÆ OD WYGL¥DU RZECZYWISTEGO. Formularz “B”.
ATTENTION! DRAWINGS CAN RUN AWAY FROM REAL APPEARANCE INSIGNIFICANTLY. Form “B”.

* No 22

* No 25

* No 17

* No 37

* No 26

* No 19

* No 24

* No 16

* No 20

* No 9

* No 10

ZAKRES TEMATYCZNY / LIST OF PRODUCTS

/patrz nr 10 formularz “D” / see no 10, form. “D”/

1. Planowanie i budowa instalacji do produkcji biogazu
2. Komponenty dla instalacji do produkcji biogazu
2.1 Fermentory
2.2 Technika do wa¿enia i za³adunku
2.3 Mieszad³a
2.4. Pompy
2.5 Gromadzenie, oczyszczanie i przetwarzanie gazu
2.6 Technika pomiarowa i steruj¹ca
2.7 Mikrobloki grzewczo-energetyczne, wymienniki ciep³a, kot³y
2.8 Ruroci¹gi
2.9 Plandeki i folie
2.10 Technika bezpieczeñstwa
2.11 Œrodki produkcji
2.12 Technika do przetwarzania resztek fermentacyjnych
2.13 Pod³¹czanie do sieci cieplnej, gazowej i elektrycznej
3. Technologie produkcji
4. Zapewnienie substratów
5. Technika rolnicza i logistyka zwi¹zana z biomas¹
6. Prace badawcze i naukowe
7. Oprogramowanie
8. Informacje, szkolenia, doradztwo
9. Finansowanie
10. Stowarzyszenia i organizacje bran¿owe
11. Wydawcy, prasa
12. Pozosta³e us³ugi
13. Inne

1. Biogas plant construction and planning
2. Biogas plant components
2.1 Fermenters
2.2 Weighing and feeding technology
2.3 Mixing technology
2.4 Pump technology
2.5 Gas storage, gas scrubbing, gas preparation
2.6 Measurement and control technology
2.7 Cogeneration units (CHP plants); heat exchangers, boilers
2.8 Pipelines
2.9 Covers, films and foils
2.10 Safety systems
2.11 Working materials
2.12 Fermentation residue processing
2.13 Heating, gas and electricity grid connection
3. Process technologies
4. Substrate provision
5. Agricultural engineering and biomass logistics
6. Research and science
7. Software
8. Information, training, consulting
9. Financing
10. Branch associations and organizations
11. Publishers and press
12. Other services
13. Miscellaneous

