Załącznik nr 2
Wykaz produktów i elementów wyposażenia wnętrz
Lp.
1.

Kategoria
Meble

Produkt wraz z opis
Krzesła konferencyjne z możliwością sztaplowania (70)
Stoły o wym. ok. 1x1m (3) (z możliwością zestawienia w jeden stół konferencyjny)
Biurka (6)
Fotele biurowe obrotowe (6)
Krzesła (4)
Kanapy wypoczynkowe (rozkładane) (2)
Biurko (1)
Fotel biurowy obrotowy (1)
Stół konferencyjny dla 8-iu osób (1)
Fotele/ krzesła biurowe (8)
Stół konferencyjnych dla 10 osób
Stoliki kawowe (3)
Fotele i/lub kanapy (łącznie 10 miejsc siedzących)
Komoda
Fotele biurowe obrotowe (2)
Fotele lub kanapa dla gości (łącznie 8 miejsc siedzących)
Wysokie stoliki koktajlowe z możliwością sztaplowania lub złożenia
Krzesła dziecięce – foteliki do karmienia z możliwością złożenia/sztaplowania (4)

Miejsce ekspozycji w Pawilonie
lub wydarzenie towarzyszące
Sala konferencyjna
Biuro

Gabinet Komisarza

Salon VIP

Recepcja II piętro

Restauracja
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2.

Zastawa stołowa

Kubki/filiżanki do herbaty (200)
Filiżanki do kawy (200)
Szklanki do zimnych napojów (200)
Serwetniki (30)
Cukierniczki (30)
Dzbanuszki na mleko (10)
Dzbanki do herbaty (restauracja) (20)
Dzbanki konferencyjne (termosy – kawa/herbata) (10)
Dzbanki szklane do zimnych napojów (30)
Talerzyki deserowe (400)
Pucharki do lodów (200)
Łyżeczki do deserów (400)
Widelczyki do ciast (400)
Łyżeczki do kawy/herbaty (400)
Szczypczyki do cukru w kostkach – opcjonalnie
Patery do ciast (10)
Łopatki do ciast (20)
Serwis kawowy VIP (2x6 osób)
Serwis do herbaty VIP (2x6 osób)
Zestaw do zimnych napojów VIP (2x6 osób)
Łyżeczki do kawy, herbaty VIP (50)
Szczypczyki do cukru w kostkach - opcjonalnie
półmiski (5)
cukiernice (2)
dzbanuszek na mleko (2)
kubek (60)
szklanka do napojów (60)
talerz deserowy (60)
talerz obiadowy płytki (60)
talerz obiadowy głęboki (60)
komplet sztućców (60)
cukiernice (2)
zestaw kawowy (20 kompletów): dzbanek, filiżanka, talerzyk, szklanka do
napojów, talerz deserowy
sztućce (20 kompletów)

Restauracja

Gabinet Komisarza /
Salonik VIP

Pomieszczenie socjalne dla
personelu Pawilonu

Pomieszczenie socjalne dla
partnerów
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3.

Rozwiązania do
dezynfekcji

4.

Sprzęt AGD

5.

Artykuły higieniczne i
czystości

6.

Produkty spożywcze

7.

Wyposażenie,
dekoracje

szklane dzbanki na herbatę (4)
tace metalowe srebrne (4 )
cukiernice (4)
szczypczyki do cukru (3)
łyżeczki do cukru sypkiego (3)
patery/półmiski na przekąski słodkie (2 szt. małych i 2 szt. dużych, )
serwetniki (4)
Urządzenia do dezynfekcji
Bezdotykowe automatyczne stacje i/lub urządzenia do dezynfekcji rąk
Urządzenia i rozwiązania do sterylizacji pomieszczeń i powierzchni
Bezdotykowe dozowniki do mydła
Płyny do dezynfekcji w opakowaniach zbiorowych
Rękawiczki jednorazowe (pełna rozmiarówka) – ok. 15 000 sztuk
Wyposażenie zaplecza kuchenne: profesjonalny sprzęt AGD (np. ekspres do kawy,
wyciskarka wolnoobrotowa)

Sala konferencyjna

Mydło w płynie
Płyny do dezynfekcji w jednorazowych opakowaniach*
Kremy do rąk w jednorazowych opakowaniach*
Inne
*Organizator zastrzega konieczność ustalenia wspólnej wizualizacji jednorazowych
opakowań
Kawa (różne rodzaje)
Herbata (różne rodzaje)
Ciasteczka/ ciasta o wydłużonej przydatności do spożycia/drobne przekąski
Woda mineralna butelkowana
Soki w kartonach/ butelkach
Inne
Produkty spożywcze dla dzieci – słodycze zapakowana w oddzielne jednorazowe
opakowania* (np. suszone owoce, lizaki, ciastka, cukierki)
*Organizator zastrzega konieczność ustalenia wspólnej wizualizacji jednorazowych
opakowań
Art. dekoracyjne i artystyczne (w tym np. rzeźby, lampy, obrazy)
Rośliny (doniczkowe i cięte)
Wazony na kwiaty

Toalety

Pawilon – różne przestrzenie

Kuchnia/Restauracja

Strefa biznesowa na II piętrze
Pawilonu

Strefa

Gabinet Komisarza/ Salonik VIP/
Strefa biznesowa na II piętrze
Pawilonu
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8.

Odzież, obuwie*

*Organizator
zastrzega
konieczność ustalenia
wspólnej
wizualizacji/znakowa
nia w ramach tej
kategorii

Choinka bożonarodzeniowa wraz z ozdobami
Gadżety i artykuły sportowe
Gadżety patriotyczne na Dzień Niepodległości (np. kotyliony, balony, chorągiewki,
kwiaty, szaliki lub inne dodatki do garderoby, pinsy, inne)
Gadżety patriotyczne na Polski Dzień Narodowy (np. kotyliony, ozdoby w kolorach
narodowych, balony, chorągiewki, kwiaty, szaliki lub inne dodatki do garderoby,
pinsy, inne)
Zestawy ubrań codziennych kobiety (biznes/biznes casual): 90 zestawów - liczba
do potwierdzenia
Zestawy ubrań codziennych mężczyźni (biznes/ biznes casual): 60 zestawów liczba do potwierdzenia
Zestawy ubrań na specjalne okazje kobiety: 90 zestawów - liczba do
potwierdzenia
Zestawy ubrań na specjalne okazje mężczyźni: 60 zestawów - liczba do
potwierdzenia
Dodatki do ubrań, typu apaszki, krawaty, muchy, torebki, plecaki i inne – łącznie
150 sztuk w podziale 90/60 (dodatki dla kobiet/dodatki dla mężczyzn)*
Obuwie codzienne kobiety: 90 par - liczba do potwierdzenia
Obuwie codzienne mężczyźni 60 par - liczba do potwierdzenia
Obuwie na specjalne okazje kobiety 90 par - liczba do potwierdzenia
Obuwie na specjalne okazje mężczyźni 60 par - liczba do potwierdzenia
Ubrania dla obsługi restauracja (5 kobiety/5mężczyźni - liczba do potwierdzenia)
Obuwie dla obsługi restauracji (5 kobiety/5mężczyźni - liczba do potwierdzenia)
Ubrania i trofea sportowe na wydarzenia sportowe w Pawilonie i na terenie EXPO
Maseczki ochronne brandowane wielokrotnego użytku – minimum 1 500 sztuk
*Organizator zastrzega konieczność ustalenia wspólnej wizualizacji/znakowania w
ramach tej kategorii

przestrzeń sceny zewnętrznej
Wydarzenia towarzyszące

Obsługa pawilonu (stroje
obsługi Pawilonu Polski)
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