
Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:35
Pre:info@hotelmax-ostrava.com

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí. Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť
skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12.
mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc

±ȇǑƪŀ ǇƻƴǵƪƴǳǘŜƧ ŎŜƭƪƻǾŜƧ ŎŜƴȅ ǳōȅǘƻǾŀƴƛŀ ŀ ǎǘǊŀǾȅ ƧŜ ƴŀƧŘƾƭŜȌƛǘŜƧǑƝƳ ƪǊƛǘŞǊƛƻƳ ǇǊƛ ǾȇōŜǊŜ
ǇƻǎƪȅǘƻǾŀǘŜƯŀ ǘŜƧǘƻ ǎƭǳȌōȅΦ ±ȇǎƭŜŘƻƪ ōǳŘŜ ȊǾŜǊŜƧƴŜƴȇ ƴŀ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǾŜƧ ǎǘǊłƴƪŜ ǿǿǿΦǎȊǎȊŀΦǎƪΦ

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:34
Pre:hotelnacihelni@centrum.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí. Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť
skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12.
mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
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Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:34
Pre:za siukocoura@seznam.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí. Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť
skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12.
mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk. 

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:33
Pre:info@hotel-trio.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí. Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť
skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12.
mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
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ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:33
Pre:recep on@hotelrubyblue.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí. Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť
skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12.
mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk. 

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:32
Pre:hotel-taurus@seznam.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí. Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť
skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12.
mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
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Cenová ponuka  

2 z 2 24.11.2017 12:38



Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:31
Pre:hotelgarni@seznam.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí. Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť
skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12.
mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  
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ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:24.11.2017 12:30
Pre:objednavky@hotel-maria.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím a v rámci projektu podporeného EÚ potrebujeme
zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138 nocí. Ubytovanie
s počtom zamestnancov a detí, by sme vždy vopred rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí,
pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

· strava a ubytovanie pre deti od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,
· celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere zabezpečené

formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže vyskytnúť požiadavka
na diétne stravovanie),

· ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

· mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,
· termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00
· celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby

s celodennou stravou na jednu noc

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

Cenová ponuka  

1 z 1 24.11.2017 12:43



Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:27.11.2017 19:24
Pre:info@hotelbest.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
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Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:27.11.2017 19:25
Pre:info@city-city.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
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Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:27.11.2017 19:24
Pre:recepce@hotelnaka ove.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:27.11.2017 19:25
Pre:hotel@nikolas.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  

1 z 2 27.11.2017 19:26



ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:27.11.2017 19:23
Pre:info@villaostrava.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 30. 11. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
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Mgr. Peter Krajčí, PhD.
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:30.11.2017 19:57
Pre:recepce@hotelbrioni.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 4. 12. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:30.11.2017 19:57
Pre:reserva on.ccho@clarion-hotels.cz

 Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 4. 12. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk. 

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:30.11.2017 19:56
Pre:harmony.ov@harmonyclub.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 4. 12. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:30.11.2017 19:58
Pre:info@hotelmax-ostrava.com

 Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 4. 12. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:30.11.2017 19:58
Pre:recep on.iho@cpihotels.com

 Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 4. 12. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  

1 z 2 30.11.2017 19:59



ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:30.11.2017 19:54
Pre:recepce@palac-elektra.cz

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 4. 12. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Cenová ponuka  
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Predmet:Cenová ponuka
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:30.11.2017 19:56
Pre:reserva ons.ostrava@rezidorparkinn.com

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie návrhu ceny ubytovania a stravy. Sme špeciálna
základná škola pre žiakov s mentálnym pos hnu m a v rámci projektu podporeného EÚ
potrebujeme zabezpečiť v priebehu dvoch rokov ubytovanie a stravu v celkovom rozsahu 138
nocí (resp. 138 osôb na 1 noc). Ubytovanie s počtom zamestnancov a de , by sme vždy vopred
rezervovali (veľkosť skupiny od 10 – 30 ľudí, pravdepodobne vždy na 1 noc). Prvú rezerváciu
predpokladáme na 12. mesiac 2017.

Požadované podmienky:

strava a ubytovanie pre de  od 6 – 18 rokov a pedagogický dozor,

celodenná strava pozostávajúca z raňajok, obeda, večere a nápojov, raňajky a večere
zabezpečené formou bufetových stolov, obed ako jednotné menu (pri rezervácii sa môže
vyskytnúť požiadavka na diétne stravovanie),

ubytovanie v dvojlôžkových izbách.

Podmienky doručenia cenového návrhu:

mailom na adresu peter.krajci@szsza.sk,

termín doručenia do 4. 12. 2017 12:00

celková cena s DPH so započítaním všetkých ostatných nákladov na ubytovanie jednej osoby
s celodennou stravou na jednu noc 

Výška ponúknutej celkovej ceny ubytovania a stravy je najdôležitejším kritériom pri výbere
poskytovateľa tejto služby. Výsledok bude zverejnený na internetovej stránke www.szsza.sk.

Vopred ďakujeme za ochotu a účasť v cenovej ponuke.

S pozdravom

-- 
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Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
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