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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU TECHNICZNEGO ORAZ 

LUDZKIEGO DO WYKONANIA ZADANIA 

 

      W związku z zapytaniem ofertowym firmy P.W. Hobby Piotr Matuszewski nr 1/2022 z dnia 

31.03.2022, dotyczącym przygotowania stoiska targowego podczas targów Interzoo 2022 

odbywających się w dniach 24-27 maja 2022 roku oświadczamy, że firma 

....................................................................................... , którą reprezentuję posiada wszelkie 

niezbędne zasoby i narzędzia do wykonania wspomnianego zadania.  

      Oświadczamy również, że jesteśmy w stanie wykonać poniższe elementy składające się na stoisko 

targowe firmy P.W. Hobby Piotr Matuszewski w targach Interzoo 2022: 

 cztery regały drewniane o wymiarach około 190 cm wysokości x 200 cm szerokości i 50 cm 

głębokości, wraz z co najmniej 5 półkami na regał, czterema kasetonami reklamowymi z 

podświetleniem o wymiarach 50 cm wysokości x 200 cm szerokości 

 cztery regały drewniane o wymiarach około 230 cm wysokości x 200 cm szerokości i 50 cm 

głębokości, wraz z oklejką z grafiką, półkami na produkty, miejscem na monitory LCD 

 kwadratowa pakamera/zaplecze socjalne ze ścianami o wysokości 400 cm i 300 cm 

szerokości, wraz z oklejką z grafiką, zainstalowanym telewizorem LCD, drzwiami na jednej 

ścianie 

 reklama na kratownicę o wymiarze 10 m szerokości x 4 m głębokości x 1 m wysokości 

 montaż zaplecza socjalnego od Zamawiającego  

 bar dla baristy dostawiony do pakamery 



 

 dwie, dwu i półmetrowe ozdoby w kształcie Smakersa (produkt produkowany przez 

Zamawiającego, poglądowe zdjęcie znajduje się w załączniku nr 5) 

 obracana dookoła swojej osi, ozdoba w kształcie tortu/kości (produkt produkowany przez 

Zamawiającego, poglądowe zdjęcie znajduje się w załączniku nr 2), o szerokości 60 cm, 

umieszczona na podeście 

 wolnostojący, dwustronny pylonik wraz z lustrem do tworzenia zdjęć typu selfie i reklamą, o 

wymiarach około 185 cm wysokości x 100 cm szerokości x 20 cm głębokości 

 podest o wymiarach około 200 cm szerokości, 100 cm długości i 70 cm wysokości z 

podświetleniem typu LED na całej powierzchni oraz oklejką wraz grafiką na trzech bocznych 

ściankach 

 ścianka oddzielająca bar dla baristy od reszty stoiska wraz z półkami i oklejką z grafiką o 

wymiarze około 400 cm wysokości x 120 cm szerokości 

 narożne półki przy ściance oddzielające bar  

 lada/witryna do prezentacji produktów przypominająca ladę cukierniczą z oklejką z grafiką o 

wymiarach około 140 cm wysokości x 80 cm głębokości x 90 cm szerokości 

 podesty do prezentacji produktów z oklejką z grafiką o wymiarach około 70 cm długości x 40 

cm szerokości x 40 cm głębokości 

 montaż i demontaż stoiska. 
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