
Karta zgłoszenia
48. OPOLSKIE TARGI BUDOWNICTWA  
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ „MÓJ DOM”    

Biuro Targów - FODOPRESS  
Mariusz Ciołeszyński

Rynek Śląski  
Artur Ciechociński

 ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole, CWK

I. DANE WYSTAWCY 

II. ZAMÓWIENIE STOISKA Podane ceny nie uwzględniają
podatku od towarów i usług (VAT)

Termin nadsyłania zgłoszeń:
24 kwietnia 2020 r.

Pełna nazwa firmy:

Ulica, nr: Osoba / Osoby upoważnione do reprezentacji firmy:

Imię i nazwisko:

Kod pocztowy: Funkcja:

Miasto: Osoba kontaktowa

Telefon: Imię i nazwisko:

E-mail: Tel. komórkowy:

WWW: E-mail:

NIP: Numer KRS lub ewidencji
działalności gospodarczej:

Rodzaj stoiska Szerokość × głębokość (m²) Ilość (m²) Cena (PLN /m2) Wartość netto (PLN)

Niezabudowane szeregowe 
otwarte z jednej strony 185 PLN/m2

Niezabudowane narożne
otwarte z dwóch stron 195 PLN/m2

Niezabudowane czołowe
otwarte z trzech stron 235 PLN/m2

Teren zewnętrzny 95 PLN/m2

III. ZAMÓWIENIE ZABUDOWY Podane ceny nie uwzględniają
podatku od towarów i usług (VAT)

Nazwa Ilość (m²) Cena netto (PLN) Wartość netto (PLN)

Zabudowa standardowa 85 PLN / m2

tel. 696 007 321
e-mail: biuro@OpolskieTargi.pl

tel. 506 140 520  
e-mail: targiopole@mik.pl

www.OpolskieTargi.pl 
NIP 754 122 64 52

www.targiopole.pl
NIP 754 10 15 436

25 - 26 kwietnia 2020 r.
ORGANIZATORZY TARGÓW

Cena powierzchni targowej nie obejmuje przyłączenia energii elektrycznej, wymaga dodatkowego zamówienia (patrz dodatkowe wyposażenie).



IV. DODATKOWE WYPOSAŻENIE

V. KOSZTY I PŁATNOŚCI Nr konta 39 1020 3668 0000 5702 0013 35 61

RABATY

Podane ceny nie uwzględniają
podatku od towarów i usług (VAT)

Nazwa Cena netto Zamawiana ilość (szt.) Łączna wartość (PLN)

Doprowadzenie energii elektrycznej 230 V/2KW 185 PLN

Gniazdo Elektryczne 400 V do 10 KW – 1 szt.  250 PLN

Regał (1 x 0,5 x 2,5 m) – 3 półki     90 PLN

Lada z półką ( 1 x 0,5 x 1 m) – 1 szt.   125 PLN

Drzwi  na zaplecze – 1 szt. 155 PLN

Stół – 1 szt. 55 PLN

Krzesło – 1 szt. 30 PLN

Wieszak – 1 szt.  20 PLN

Wykładzina nowa  - 1 m2  30 PLN

Lampa klips z montażem – 1 szt.   40 PLN

Halogen z montażem – 1 szt. 60 PLN

Wydzielenie zaplecza, ścianki działowe - 1 mb 75 PLN

Suma netto całego zamówienia (pozycje II, III, IV)

VAT  (23%)

Razem do zapłaty brutto

Nr konta 39 1020 3668 0000 5702 0013 35 61

Warunki płatności: Wraz z podpisaniem Karty zgłoszenia wyrażam zgodę na warunki płatności zapisane w złożonym zamówie-
niu i zobowiązuję się do wpłaty pierwszej raty, czyli 60% wartości zamówienia w dniu zgłoszenia udziału w Targach, to jest kwoty  

 PLN. Końcowa wpłata pozostałych 40% wartości zamówienia będzie wpłacona w terminie podanym na fakturze. 
Ustalone płatności, bez względu na udział w targach akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczam, że jest nam znany Regu-
lamin Targów zamieszczony na stronie internetowej www.opolskietargi.pl i akceptujemy go w całości. Oświadczam, że upoważniam 
Organizatora Targów do wystawienia nam faktury VAT. Prosimy o akceptowanie niniejszej Karty zgłoszenia (umowy) również w posta-
ci elektronicznej. W przypadku odwołania Targów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłacone kwoty zostaną zwrócone, 
a strony nie będą miały do siebie żadnych roszczeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zamówienia, przez Biuro Targów - FODOPRESS 
Mariusz Ciołeszyński, w celu i do realizacji zamówienia (przyjęcia, przygotowania i wykonania niniejszego zamówienia), zgodnie z ustawą 
z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Zgoda jest niezbędna do przyjęcia zamówienia).

Ustalenia dodatkowe Miejsce, data, podpis i pieczątka Wystawcy

5% za wniesienie 100% wartości zamówienia
w dniu zgłoszenia udziału w Targach

5% za udział w Targach  
Mój Dom ostatnia edycja

10% za powierzchnię  
ponad 20 m2

5% za zgłoszenie udziału w Targach do 31 grudnia 2019 r.Zaznacz: x
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