
XII Wiosenne Targi Ogrodnicze 
„Pamiętajcie o ogrodach” 

Olsztyn 
23 - 24 kwietnia 2022 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TARGACH 
WYSTAWCY BRANŻOWI 

 Organizator: 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa  

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 
10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91 

tel./fax (89) 535 76 84, 526 44 39  
www.wmodr.pl,  e-mail: targi@w-modr.pl 

Konto WMODR z siedzibą w Olsztynie: BGK Oddział w Olsztynie – 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004 

Wystawca – nazwa, dokładny adres: (pieczątka) 
 

TEL./FAX 
 
 

NIP 
 

Rodzaj oferty (treść obowiązkowego wpisu do „Gazety Targowej” - max 50 słów, według cennika): 
 
 

Zamawiamy 

LP. Pozycja j.m. 
cena netto  

w zł/m2 

lub zł/szt. 
ilość 

wartość netto 
w zł 

1 Teren bez zadaszenia – PROSIMY PODAĆ długość = ……..m, szerokość = …..…m m2 28 ,- 
  

2 Segment zabudowany pod wiatą (4,5m x 4m = 18m2) szt. 750 ,-   

3 Teren wraz z namiotem W-MODR (3m x 3m)                                                           9m2 szt. 380 ,-   

4 Stół ogrodowy plastikowy szt. 20 ,-   

5 Krzesło ogrodowe plastikowe szt. 10 ,-   

6 Stół drewniany szt. 10 ,-   

7 
Energia elektryczna jednofazowa 230V  
PROSIMY PODAĆ zapotrzebowanie na moc w kilowatach (kW)…… 
(przedłużacz umożliwiający podłączenie do skrzynki, zapewnia sam wystawca) 

za 1 
pkt. 

170 ,-* 

 

 

8 
Energia elektryczna trójfazowa 400V 
PROSIMY PODAĆ zapotrzebowanie na moc w kilowatach (kW)…… 
(przedłużacz umożliwiający podłączenie do skrzynki, zapewnia sam wystawca) 

za 1 
pkt. 

330 ,-* 

 

 

9 

 Wpis do katalogu – (obowiązkowy) 
• do 30 słów 

• od 30 do 50 słów 

szt. 
50 ,- 

100 ,-  

 

 

10 
Baner reklamowy, szyld, transparent  
(umieszczenie na ogrodzeniu wokół terenu wystawienniczego) – cena uzależniona od 
wymiaru  

1 m2 100,- 
  

11 Zamieszczenie logo firmy na zaproszeniach i plakatach szt.  700 ,-   

12 Zamieszczanie logo firmy na scenie szt. 2000 ,-   

13 Umieszczenie stojaka reklamowego (60x40 cm) na terenie wystawienniczym szt. 200 ,- 
  

14 

Zamieszczenie reklamy w „Gazecie Targowej”: 
 

• A4 kolor – IV strona okładki 

szt. 
 
 

600 ,- 

  

• A4 kolor – II lub III strona okładki szt. 400 ,-   

• A4 kolor – wewnątrz numeru szt. 350 ,-   

• ½ A4 kolor – wewnątrz numeru szt. 200 ,-   

• ¼ A4 kolor – wewnątrz numeru szt. 150 ,-   

• A4 czarno-biała – wewnątrz numeru szt. 250 ,-   

• ½ A4 czarno-biała – wewnątrz numeru szt. 150 ,-   

• ¼ A4 czarno-biała – wewnątrz numeru szt. 100 ,-   

• wkładka szt. 200 ,-   

15 Dobrowolna kwota na organizację i promocję targów 
 

Ogółem należność za udział w targach  

P o d a t e k  V A T  –  2 3 %  
 

Ogółem należność z podatkiem VAT  (brutto)  

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów 

*nie dotyczy gastronomii       
 

 

 
……………………..                       ………………………..                    …………………… 
           (data)                                              (czytelny podpis)                                            (pieczęć firmy) 

Załącznik nr 1 


