
Z ZGŁOSZENIE ZABUDOWY WŁASNEJ STOISKA 

Firma:

Osoba kontaktowa:      E-mail:    Telefon komórkowy:

Zabudowę naszego stoiska wykona firma: .....................................................................

Firma znajduje się na poniższej liście firm rekomendowanych:   tak    nie

Stoisko wykonamy we własnym zakresie bez udziału firmy zewnętrznej:   tak    nie

LISTA FIRM REKOMENDOWANYCH DO WYKONANIA ZABUDOWY TARGOWEJ

Expostyl Sp. z o.o.

Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.

Markus Marek Wnuk

Mawer

OMDEXPO POLSKA Sp. z o.o.

Termin nadsyłania zgłoszeń 

31.10.2020

….......................................... 
      Miejsce i data

Po wypełnieniu prosimy odesłać faksem pod numer +48 (22) 865-04-41 lub e-mailem pod adres: biuro@ecppolska.pl

Korzystanie z usług firm budujących stoiska spoza listy firm rekomendowanych przez właściciela obiektu, tj. Warszawskiego Centrum EXPO XXI, związane jest z koniecznością 
uiszczenia przez nie opłaty licencyjnej na rzecz właściciela obiektu w wysokości 12 zł netto/m2 zabudowywanej powierzchni. Opłata będzie pobrana przez Organizatora od 
Wystawcy i przekazana do właściciela obiektu. Wykonawcę zabudowy należy zgłosić Organizatorowi do 31.10.2020.

Wystawca i wykonawca stoiska działający na zlecenie Wystawcy zobowiązany jest przestrzegać harmonogramu prac montażowych, warunków i regulaminu targów Retail-
Show oraz regulaminów Warszawskiego Centrum EXPO XXI, a w szczególności:

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty montażowe i demontażowe zgodnie z zatwierdzonym wcześniej planem architektonicznym zabudowy oraz 
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów BHP i p.poż., zgodnie z zasadami sztuki oraz z poszanowaniem obiektu. 
Wykonawca jest zobligowany do posiadania na miejscu budowy i przedstawienia na żądanie dyżurnemu strażakowi certyfikatów i atestów bezpieczeństwa pożarowego 
na materiały używane do budowy stoiska.

2. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich osób pracujących przy budowie i demontażu stoiska oraz w trakcie targów 
i odpowiada za wszystkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów bezpieczeństwa pracy. Wszystkie osoby i podmioty wykonujące w imieniu 
Wystawcy zabudowę stoiska muszą posiadać aktualne zaświadczenia o odbytym szkoleniu BHP.

3. Wystawca jest zobowiązany do posiadania pełnego ubezpieczenia wszystkich skutków prac związanych z budową, wyposażeniem i demontażem stoiska, a także swoich 
eksponatów, innego sprzętu, za który jest on odpowiedzialny oraz rzeczy osobistych.

4. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o  dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma obowiązek 
przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony wydawanych przez właściciela obiektu i jego Przedstawicieli. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca 
zobowiązany jest zgłosić do Organizatora pisemnie i w czasie trwania targów oraz montażu i demontażu stoisk. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku 
właściciela obiektu lub innych podmiotów i osób trzecich, spowodowanych przez Wystawcę, jego przedstawicieli, firmy i osoby pracujące na rzecz Wystawcy oraz osoby 
trzecie, które z woli Wystawcy przebywają w EXPO XXI w trakcie trwania targów oraz montażu i demontażu stoisk.

5. Wykonawca stoiska w czasie montażu i demontażu w obrębie swojego stoiska ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych i ostatecznego retuszu. Nie 
wolno dokonywać podstawowych prac (stolarskich, malarskich itp.) związanych z przygotowaniem stoiska i eksponatów. W szczególności zabronione jest spawanie, szli-
fowani drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylenie.

6. Stoisko i jego wyposażenie należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia 
osób przebywających na terenie targów.

7. Podczas montażu i demontażu wykonawcy nie wolno samodzielnie dołączać lub odłączać rozdzielnic elektrycznych w kanałach medialnych i w ścianach.

8. Żadne elementy zabudowy nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych oraz zatwierdzo-
nej wysokości zabudowy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego usuwania wszystkich opakowań i odpadów montażowych w trakcie trwania montażu i demontażu stoiska. Wszystkie 
elementy zdemontowanego stoiska wraz z eksponatami muszą być wywiezione z terenu obiektu przez wykonawcę zgodnie z harmonogramem. Zabronione jest wyrzuca-
nie elementów zdemontowanego stoiska do kontenerów na śmieci na terenie obiektu. Wykonawca zwróci szczególna uwagę na dokładne usunięcie pokrycia podłogi i ele-
mentów montażowych (pozostałości taśmy) i pozostawi wolną od kleju i zabrudzeń podłogę hali. W przypadku nie wykonania powyższych prac porządkowych w terminie 
Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.

Wystawca oświadcza iż wykonawca stoiska zapoznał się i akceptuje powyższe warunki montażu i demontażu stoisk oraz regulamin targów.

ECP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Toeplitza 2/84, 01-560 Warszawa, Poland
tel. +48 22 865 0440, fax +48 22 865 0441
NIP / TAX ID PL 5252553184 REGON 146650259
Konto / Bank account: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta dla wpłat w PLN: 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885
EUR IBAN: PL62 1050 1025 1000 0090 8006 9645, SWIFT: INGB PL PW

…................................................
Pieczęć firmowa

…................................................... 
Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej  

za wykonanie zabudowy stoiska

…................................................... 
Podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania wystawcy

25-26.11.2020, EXPO XXI – Warszawa / Warsaw, Poland
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