
  K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A  
XX GIEŁDA BUDOWNICTWA I WYPOSA ŻENIA 

                                
                            17.04.2015- 19.04.2015  
 

A. DANE WYSTAWCY ( wypełni ć dużymi drukowanymi literami) 
 

Pełna nazwa firmy................................................................................................................................... 
.........................................................................................NIP................................................................. 
ul. .................................................... kod poczt. ........................... Miejscowość ................................... 
tel. ................................................... fax.......................................e-mail, www ..................................... 
Prezes/właściciel/dyrektor firmy:……………………………………………………………………… 
Pełnomocnik do spraw giełdy(imię,nazwisko,telefon)........................................................................... 
 
 

 
 
       
 

B. ZAMAWIANA POWIERZCHNIA (do poni ższych cen należy doliczyć podatek VAT) 
Najmniejsze oferowane stoisko wynosi 4 m2 

    

 
 
 
 

C. WYPOSAŻENIE DODATKOWE (do poni ższych cen należy doliczyć podatek VAT) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
D. USŁUGI DODATKOWE(do poni ższych cen należy doliczyć podatek VAT) 

 
 
 
 
 
 
 

 
    *) W cenę powierzchni wkalkulowano koszt ucznia do pomocy w obsłudze stoiska, a także wyposażenie stoiska w stolik i krzesła. 
 **)  po wystawie stanowi własność zamawiającego. 
 

Pełna nazwa firmy.................................................................................................................................................................................. 

ul. .................................................... kod poczt. ....................................... Miejscowość .......................................................................... 

NIP...................................tel. ....................................... fax............................... e-mail, www ..............................................……………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż wyżej)…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr KRS lub nazwa i Nr rejestru prowadzonego dla firmy……………………………………………………………………………. 

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – adres zamieszkania………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prezes/właściciel/dyrektor firmy:………………………………………………………………………............................................ 

Pełnomocnik do spraw giełdy (imię, nazwisko, telefon, e-mail)......................................................................................................... 

� Zamawiamy powierzchnię krytą zabudowaną  standardowo w cenie*               230 zł/m²..............................m² 

� Zamawiamy powierzchnię krytą niezabudowaną w cenie*                  150  zł/m² ..............................m² 

� Zamawiamy powierzchnię na terenie otwartym w cenie*                                  100 zł/ m² …………………..m² 

Dodatkowo zamawiamy: 

� podest         40 zł/szt.  ................................................. szt. 

� lada         40 zł/szt.  ............................................…. szt. 

� witryna szklana        140 zł/szt. ................................................ szt. 

� gablota szklana        100 zł/szt. ................................................ szt. 

� podłączenie do prądu stoiska niezabudowanego standardowo (z 1 gniazdkiem) 50 zł..........................................................szt. 

� dodatkowe gniazdko 230V       20 zł/szt. .................................................. szt. 

� gniazdko elektryczne trójfazowe      50 zł/szt. .................................................. szt. 

� drzwi         100 zł/szt. ................................................ szt. 

� zasłonka na zaplecze       10 zł  ........................................................ szt. 

� wykładzina dywanowa** proszę podać kolor wykładziny (kolor……...……….) 16 zł/m² .................................................... m² 

� materiał na fryz bez grafiki   wym.100 cm x 29 cm                       5 zł ........................................................ szt. 

wym.200 cm x 29 cm            10 zł ......................................................... szt. 

� montaż dodatkowej ścianki                                                          30 zł/mb  ………………………….….….mb 

� dodatkowy identyfikator       5 zł/szt. ………………………………… szt. 

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY    150 zł/Firma ………….………… 
 

KOLPORTA Ż ULOTEK        400 zł    
 

UCZEŃ DO POMOCY        TAK        NIE       

Biuro Organizacyjne                  
            Giełdy 
 Rynek 12,  44-200 Rybnik  

tel/fax  32/42 211 68, 42 37566 



E. PRZEDMIOT PREZENTACJI  
(dotyczy eksponatów o znacznych  
gabarytach lub ciężarze) 
 

Lp. Nazwa eksponatów 
Ciężar 
(kg) 

Wymiary (mm) 

    
    

F. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI Ę  
(dotyczy zapotrzebowania ponadstandardowego) 
 
 

 
 
 

 
ATRAKCYJNY SYSTEM RABATOWY  
 

 - Wystawcy, którzy do dnia 10.03.2015 r. złożą kartę zgłoszenia i dowód wpłaty pełnej kwoty należności,  
korzystają z 10% upustu od ceny netto zamawiane  powierzchni. 

- 10% rabatu od ceny netto otrzymują za wynajęcie powierzchni członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej  
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego należący do Izby minimum rok i niezalegający z płaceniem składek 
członkowskich. 

- wystawcy, którzy zamówią więcej niż 20 m² do 30 m²  korzystają z 5 % upustu od ceny netto zamawianej powierzchni. 
powyżej 30 m² korzystają z 10 % upustu od ceny netto zamawianej powierzchni. 
 

Rabaty sumują się tylko dla Członków Izby, którzy należą do Izby minimum rok 
i nie zalegają z płaceniem składek członkowskich. 

 
 

PROPONOWANY PRZEZ WYSTAWC Ę SZKIC STOISKA  
 

          
          
          
          
          

 
 

Uwagi do szkicu : ............................................................................................................................................... 
 

Szczegółowe konsultacje z projektantem dotyczące układu i lokalizacji stoiska odbędą się w terminie określonym w karcie informacyjnej. 
Zamawiający przyjmuje jako obowiązujące ustalone regulaminem warunki uczestnictwa, w tym warunki płatności za udział w Giełdzie ,,DOM”. 
 

Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy dostarczyć na adres 
Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 44-200 Rybnik, ul. Rynek 12 

w terminie określonym w karcie informacyjnej 
Wpłaty należy dokonać na konto Izby: 

Getin Noble Bank SA o/Rybnik : 03 1560 0013 2367 0288 6534 0001 z dopiskiem "DOM” 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Niniejszym potwierdzamy nasz udział w Giełdzie DOM i oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Giełdy 
i zobowiązujemy się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

Umowa zostaje zawarta z dniem dotarcia do Organizatora podpisanej Karty Zgłoszenia  
udziału pocztą, faksem, e-mailem lub osobiście. Zawarcie umowy jest równoznaczne z podjęciem przez Wystawcę  

zobowiązania do zapłaty wszelkich kosztów ujętych w umowie . 
Upoważniamy Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego do wystawienia,  

za udział w Giełdzie DOM, faktury bez podpisu odbiorcy i przesłanie na nasz adres. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb uczestnictwa w Giełdzie Dom organizowanej 
przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych.  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 Pieczęć Wystawcy             Data i podpis osoby uprawnionej 

 
UWAGA: Brak podpisów uniemożliwia realizację zamówienia! 

  Napięcie  .................................................. V 
  Łączna moc ............................................. kW 

1 kratka= 1 m² 


