
Predmet: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: skola <szsvojtassaka@gmail.com>
Dátum: 21. 3. 2019, 12:19
Pre: utajeni adresa : ;
Skrytá kópia: cateringzilina@gmail.com, info@bonappe tzilina.sk, rogja@centrum.sk,
objednavky@chlebickyzilina.sk, adrijasro@gmail.com

Dobrý deň,

dňa 13. 5. 2019 bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k projektu "Príprava na
ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude organizovaná v čase od 8:
30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály, Ubytovacie zariadenie Veľký
Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb:  do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.

Naše požiadavky na jednu osobu:

2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150 g
(vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo rozdelenie
na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g

Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.

Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.

Rozhodujúcou bude najnižšia cena.

Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.

Termín doručenia ponuky: 29. 3. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

Prosba na zaslanie cenovej ponuky  

1 z 1 15. 4. 2019, 11:17



Predmet: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: skola <szsvojtassaka@gmail.com>
Dátum: 9. 4. 2019, 10:26
Pre: utajeni adresa : ;
Skrytá kópia: michaela.komackova@uniza.sk, bistropodorechom@azet.sk,
robert.majchrak@progressteam.sk

Dobrý deň,

dňa 13. 5. 2019 (alebo 14. 5. 2019) bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k
projektu "Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude
organizovaná v čase od 8: 30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály,
Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb:  do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.

Naše požiadavky na jednu osobu:

2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150 g
(vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo rozdelenie
na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g

Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.

Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.

Rozhodujúcou bude najnižšia cena.

Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.

Termín doručenia ponuky: 12. 4. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

Prosba na zaslanie cenovej ponuky  
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