Termin złożenia: 30.10.217r

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH
AUTOMATICON® 2018
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202; 02-486 WARSZAWA
Biuro Targów tel. 22 874 02 30; 874 01 50, fax 22 874 01 49, e-mail targi@automaticon.pl

Z A M Ó W I E N I E
Zgłaszamy udział w Międzynarodowych Targach AUTOMATICON® 2018, które odbędą się w dniach
20  23 marca 2018 r. w Warszawie, w EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14.
Pełna nazwa i adres wystawcy: ............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................,
NIP: ........................................................,

tel.: ..........................................................,

fax: ...........................................................,

Zamawiamy następujące stoisko:
-

narożne / szeregowe* o powierzchni: ......... (czoło - ......... m, głębokość - ......... m, wysokość całkowita max - ........ m),

którego wykonanie zlecimy Organizatorom / które wybudujemy własnym staraniem* (niepotrzebne skreślić).
(Uwaga: zalecane głębokości zabudowy - 3 lub 4 m; inne głębokości wymagają indywidualnego uzgodnienia z Organizatorami).

WARTOŚĆ POWIERZCHNI STOISKA ........ m2 x ........... EURO

-

................. EURO

Jednocześnie zobowiązujemy się przekazać następujące załączniki zawierające:
1.
2.
3.
4.

zał. 1a - kompletne dane niezbędne do zaaranżowania i wyposażenia stoiska przez Organizatorów lub
zał. 1b - informacje dotyczące stoiska budowanego własnym staraniem
nie później niż do dn.
zał. 2 - treść wpisu obowiązkowego, dodatkowego i ew. ogłoszeń w katalogu
nie później niż do dn.
zał. 3 - zgłoszenie udziału w Konkursie o Złoty Medal AUTOMATICON® 2018 nie później niż do dn.
zał. 4 - rezerwację sali konferencyjnej oraz usługi dodatkowe
nie później niż do dn.

30.10.2017
30.10.2017
31.01.2018
31.12.2017

oraz przekazać wynikające z powyższego zamówienia należności, po przeliczeniu ich na PLN wg średniego kursu NBP dla rozliczeń między
bankami z dnia poprzedzającego datę przelewu, na konto:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Bank PEKAO SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
19 1240 1040 1111 0010 6465 1979; tytuł płatności: - AUTOMATICON 2018, w następujących, nieprzekraczalnych,
terminach:


zaliczkę w wysokości 45% kosztu powierzchni zamawianego stoiska + VAT (wg cen zawartych w zał. 1a lub 1b
odpowiednio) - nie później niż do dnia 30.10.2017. Faktura VAT zostanie wystawiona po wpływie zaliczki.



pozostałą należność po otrzymaniu naszego potwierdzenia (wraz z ostatecznym rozliczeniem) - nie później niż do
dnia 15.02.2018. Faktura VAT zostanie wystawiona po wpływie należności .

Usługi dodatkowe zamawiane później i nie ujęte w oryginalnym zamówieniu/potwierdzeniu będą fakturowane oddzielnie.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z REGULAMINEM TARGÓW (załącznik nr. 5) przesłanym nam z formularzami
zgłoszeniowymi. Postanowienia w nim zawarte akceptujemy i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Niniejsze Zamówienie stanowi kontrakt w rozumieniu kodeksu handlowego z chwilą potwierdzenia go przez Zarząd Targów.
Osoba odpowiedzialna za nasz udział w Targach: ................................................................................................................................................,
tel.: ....................................................................., fax: ........................................................... e-mail: ...................................................................
Data: ................../.................../2017 r.
.....................................................................
Podpis i pieczęć Zleceniodawcy

b1

