
W ZAMÓWIENIE DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA STOISKA   
ADDITIONAL EQUIPMENT ORDER

Firma / Company:

Osoba kontaktowa / Contact person:    E-mail:    Telefon komórkowy / Mobile:

Zamawiamy następujące elementy dodatkowego wyposażenia / We order elements of additional equipment as follows:

Przyłączenie mediów /  
Media connection

Cena / 
Price

Ilość /  
Quantity

Koszt całkowity /  
Total cost

Przyłącze elektryczne do 2kW, gniazdo 230V /  
Electrical connection, up to 2kW, socket 230V

420 zł

Przyłącze elektryczne do 5kW, gniazdo 230V /  
Electrical connection, up to 5kW, socket 230V

650 zł

Przyłącze elektryczne do 9kW, gniazdo 400V /  
Electrical connection, up to 9kW, socket 400V

920 zł

Przyłącze elektryczne do 15kW, gniazdo 400V /  
Electrical connection, up to 15kW, socket 400V

1180 zł

Przyłącze wodno-kanalizacyjne /  
Water & sewer connection

650 zł

Podłączenie internetu, LAN do 2 Mb/s /  
Internet connection, LAN up to 2 Mb/s

450 zł

Wyposażenie dodatkowe /  
Additional equipment

Cena / 
Price

Ilość i rodzaj /  
Quantity and type

Koszt całkowity /  
Total cost

Wykładzina z ułożeniem /  
Carpet with placing

30 zł/m2

Zaplecze z drzwiami (harmonijkowe, uchylne lub kotara) (1m x 1m) /  
Storage with door (folding, ordinary or curtain) (1m x 1m)

420 zł

Reflektorek 100W /  
Spotlight 100W

42 zł

Reflektor halogenowy 500W /  
Halogen spotlight 500W

84 zł

Stół z blatem drewnianym lub szklanym /  
Table with a glass or wooden top

85 zł

Krzesło tapicerowane lub składane /  
Upholstered or folding chair

42 zł

Stół barowy /  
Bar table

130 zł

Stołek barowy /  
Bar stool

62 zł

Lada z półką o wysokości 1m (1m x 0.5m lub 0.5m x 0.5m) /  
Counter with a shelf, 1m high (1m x 0.5m or 0.5m x 0.5m)

125 zł

Lada z półką o wysokości 1m (łukowa lub trójkątna) /  
Counter with a shelf, 1m high (arched or triangular)

150 zł

Szafka zamykana z przesuwnymi drzwiami (1m x 0.5m) /  
Lockable cabinet with sliding door (1m x 0.5m)

190 zł

Podest ekspozycyjny o wysokości 20-110 cm (1m x 0.5m lub 0.5m x 0.5m) /  
Podium, 20-110 cm  high (1m x 0.5m or 0.5m x 0.5m)

100 zł
wysokość /  
hight           .....................

Podest ekspozycyjny o wysokości 20-110 cm (1m x 1m – kwadratowy, łukowy lub 
trójkątny) / Podium, 20-110 cm high (1m x 1m – square, arched or triangular)

125 zł
wysokość /  
hight           .....................

Gablota przeszklona o wysokości 1m (1m x 0.5m lub 0.5m x 0.5m) /  
Glass counter, 1m high (1m x 0.5m or 0.5m x 0.5m)

270 zł

Witryna przeszklona z 3 półkami o wysokości 2,4m (1m x 0.5m lub 0.5m x 0.5m) / 
Glass showcase with 3 shelves, 2.4m high (1m x 0.5m lub 0.5m x 0.5m)

540 zł

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: 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885
IBAN: PL 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885, SWIFT: INGB PL PW

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Application deadline: 30.09.2016

16-17.11.2016, EXPO XXI – Warszawa / Warsaw, Poland

2016E X H I B I T I O N  &  C O N F E R E N C E



…................................................. 
      Miejsce i data / Place and date of signing

Po wypełnieniu prosimy odesłać faksem pod numer +48 (22) 865-04-41 lub e-mailem pod adres: biuro@ecppolska.pl
Please, send us filled form by fax +48 (22) 865-04-41 or e-mail biuro@ecppolska.pl

….................................................................
Pieczęć firmowa / Exhibitor’s seal

….................................................................... 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy /  

Signature of a person authorised to company’s representation

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Płatności za powyższe zamówienie dokonamy na podstawie fak-
tury proforma w terminie 7 dni od daty niniejszego zamówienia. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświad-
czamy, iż zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy treść Regulaminu Targów RetailShow 2016. Jednocześnie
upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur bez naszego podpisu.

All given prices do not include VAT. We will make the payment for this order on the basis of a proforma 
invoice within 7 days from applying. The remaining part of participation costs in the Fair will be paid within 
14 days on the basis of an invoice issued by the Organizer no later than 31.10.2016. By signing this order, 
we confirm reading and accepting the Regulations of the RetailShow 2016. Simultaneously, we authorize 
the Organizer to issue a invoices without our signature.

Wyposażenie dodatkowe /  
Additional equipment

Cena / 
Price

Ilość i rodzaj /  
Quantity and type

Koszt całkowity /  
Total cost

Regał z 3 półkami o wysokości 2,4m  (1m x 0.5m lub 0.5m x 0.5m) /  
Rack with 3 shelves, 2.4m high (1m x 0.5m or 0.5m x 0.5m)

190 zł

Szafka kuchenna, zlew, terma (1m x 0.5m) /  
Kitchen cabinet, sink, heater (1m x 0.5m)

420 zł

Chłodziarka 135l /  
Refrigerator 135l

350 zł

Panel ścienny (plexi lub ażurowy) /  
Wall panel 226 x 97 cm (plexiglass or openwork)

190 zł

Wieszak na ekran LCD do 50 cali /  
LCD screen hanger up to 50”

130 zł

Półka, długość 1m (ekspozycyjna lub na katalogi) /  
Shelf, 1m long (display for catalogs)

50 zł

Raster sufitowy /  
Perforated ceiling panel

60 zł/m2

Zmiana kolorystyki stoiska /  
Change of wall panels color

105 zł/m2

Wyklejanie ścian grafiką /  
Pasting walls with graphics

200 zł/m2

Logo na fryzie /  
Logo on a frieze

210 zł/szt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostateczna wartość zamówienia /  
The final order cost
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