
 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 23.10.2020 r. 
ul. Dworcowa 11 (Park Ludowy), 20-406 Lublin, tel. +48 81 458 15 47 458 15 11, fax +48 81 458 15 02, e-mail: j.kurkiewicz@targi.lublin.pl 

SWIFT: PKOPPLPW 
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 
SWIFT: WBKPPLPP 
Nr konta: PL 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338 

 

 

 

Pełna nazwa firmy Wystawcy: 

Oświadczenie o sposobie zagospodarowania powierzchni bez zabudowy: 

        Powierzchnia pozostanie bez zabudowy; Wystawca zobowiązuje się pokrycia powierzchni wykładziną (nie dotyczy stoisk na terenie  zewnętrznym) 

        Zabudowę stoiska wykonuje Wystawca samodzielnie 

        Zabudowę stoiska wykonuje firma zewnętrzna 
 

Warunkiem wykonania zabudowy stoiska jest: 

 przesłanie do akceptacji projektu zabudowy stoiska na 14 dni przed rozpoczęciem targów (rzut stoiska, projekt instalacji elek trycznej, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej)   
i uzyskanie akceptacji projektu 

 przesłanie oświadczenia, że projekt jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami 

 wniesienie opłaty za korzystanie z infrastruktury Targów Lublin S.A. 

OBLIGATORYJNA OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY TARGÓW LUBLIN S.A. 

(w czasie montażu i demontażu stoiska przewidzianym w Postanowieniach Szczegółowych) 

Opłata za korzystanie z infrastruktury Targów Lublin S.A. jest uzależniona od powierzchni stoiska i wynosi: 

16 zł netto za m2 przy stoisku do 24 m2 
14 zł netto za m2 przy stoisku od 25 do 50 m2 
12 zł netto za m2 przy stoisku od 51 do 100 m2 
10 zł netto za m2 przy stoisku powyżej 101 m2 

Cena netto [zł/m2] Ilość [m2] Wartość netto [zł] 

   

ZAMAWIAMY WYDŁUŻENIE CZASU MONTAŻU/DEMONTAŻU 
(poza terminy przewidziane w Postanowieniach Szczegółowych) 

Dodatkowy czas montażu/demontażu 
stoiska wykraczający poza terminy 

określone w Postanowieniach 
Szczegółowych (należy określić w uwagach 
daty i godziny) 

Cena netto [zł/godz.] Ilość [godz.] Wartość netto [zł] Uwagi 

70    

Cena netto [zł/dzień] (800-2000) Ilość [dni] Wartość netto [zł] Uwagi 

700    

 
Prosimy o podanie na kogo ma być wystawiona faktura za infrastrukturę  na firmę zabudowującą  na Wystawcę 

 

DANE FIRMY WYKONUJĄCEJ ZABUDOWĘ 

Pełna nazwa firmy Wykonawcy stoiska: 
 

Ulica i numer domu: 

 

Kod pocztowy: 

 

Miasto: 

 

Kraj: 

 

Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność gospodarczą (wymagana kopia w/w dokumentu): 
 

REGON: 
 

NIP: 
 

 

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-
mail 

 
………………………………………………………………………………. 

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, nr tel., e-mail) : 
 

Podpisując niniejsze ZGŁOSZENIE akceptujemy regulamin targów, warunki uczestnictwa i postanowienia szczegółowe. Do ZGŁOSZENIA  dołączamy kopię przelewu*, dowodu wpłaty* 

pierwszej raty w wysokości 50% na konto Targów Lublin S.A. SWIFT: PKOPPLPW, nr konta PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 lub SWIFT: WBK PPLPP, nr konta  PL 80 1090 2688 

0000 0001 0728 2338 Zobowiązujemy się do uzupełnienia pozostałej należności najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Targów. 

 

Suma z formularzy (netto)  

UI A B C D Suma netto Suma brutto  (+23% VAT) 

       

 

 
UWAGA !  

Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację 

zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 

UI ZGŁOSZENIE SPOSOBU ZABUDOWY STOISKA (DOTYCZY ZAMÓWIEŃ NA POWIERZCHNIĘ BEZ ZABUDOWY)  Nr  


