
Predmet:Žiadosť o ponuku na publicitu projektu
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>

Dátum:28.3.2018 14:11
Pre:utajeni adresa : ;

Skrytá kópia:zakazky@ gerprint.sk, slavka@lajka.sk, sevi @sevi .eu, info@prin o.sk,
szsriaditelka@gmail.com

Vážený potenciálny dodávateľ,

v súvislos  s plánovanou realizáciou verejného obstarávania  na predmet zákazky "Publicita
projektu"

Vás touto cestou žiadame o predbežné ocenenie predmetu zákazky  a to v EUR bez DPH. Cenovú
ponuku prosím zašlite mailom.
Názov projektu: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m, Kód projektu ITMS2014+: 304011C854

Podrobnos  zákazky:

Dočasný pútač – reklamná tabuľa - veľkosť 150x100 cm, povinné údaje:

logo EÚ,

odkaz na Európsku úniu a Európsky fond regionálneho rozvoja,

vyhlásenie „Spoločne bez hraníc“,

logo Programu,

názov projektu.

 Trvalo vysvetľujúca tabuľa – 20x30 cm, povinné údaje:

logo EÚ,

odkaz na Európsku úniu a Európsky fond regionálneho rozvoja,

vyhlásenie „Spoločne bez hraníc“,

logo Programu,

názov a druh projektu.

Nálepky, povinné údaje:

logo EÚ,

logo programu,

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky neprevýši limit 5000 EUR bez DPH, verejný
obstarávateľ vyberie úspešného uchádzača na základe zrealizovaného prieskumu.

V prípade Vášho záujmu prosím o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky  do 04. 04. 2018 do 12:00 
na email: krajci.peter@szsza.sk

Za odpoveď a Váš záujem vopred ďakujem.

S pozdravom

-- 
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13
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Predmet:Doplnenie -Žiadosť o ponuku na publicitu projektu
Od:Peter Krajci <peter@szsza.sk>

Dátum:3.4.2018 11:37
Pre:undisclosed-recipients:;

Skrytá kópia:zakazky@ gerprint.sk, slavka@lajka.sk, sevi @sevi .eu, info@prin o.sk,
szsriaditelka@gmail.com

Dobrý deň,

na základe žiados  na doplnenie informácií od jedného z oslovených subjektov Vám zasielame toto
spresnenie.

Nižšie uvedená žiadosť o ocenenie pla  s týmto doplnením:

Dočasný pútač – reklamná tabuľa - veľkosť 150x100 cm, bez montáže, miesto inštalácie Žilina

Trvalo vysvetľujúca tabuľa – 20x30 cm, bez montáže, miesto inštalácie Žilina

Nálepky, počet kusov do 60, veľkosť 2,5x5 cm

S pozdravom Peter Krajčí

Dňa 28.3.2018 o 14:11 Peter Krajčí napísal(a):
Vážený potenciálny dodávateľ,

v súvislos  s plánovanou realizáciou verejného obstarávania  na predmet zákazky "Publicita
projektu"

Vás touto cestou žiadame o predbežné ocenenie predmetu zákazky  a to v EUR bez DPH.
Cenovú ponuku prosím zašlite mailom.
Názov projektu: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m, Kód projektu ITMS2014+:
304011C854

Podrobnos  zákazky:

Dočasný pútač – reklamná tabuľa - veľkosť 150x100 cm, povinné údaje:

logo EÚ,

odkaz na Európsku úniu a Európsky fond regionálneho rozvoja,

vyhlásenie „Spoločne bez hraníc“,

logo Programu,

názov projektu.

 Trvalo vysvetľujúca tabuľa – 20x30 cm, povinné údaje:
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logo EÚ,

odkaz na Európsku úniu a Európsky fond regionálneho rozvoja,

vyhlásenie „Spoločne bez hraníc“,

logo Programu,

názov a druh projektu.

Nálepky, povinné údaje:

logo EÚ,

logo programu,

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky neprevýši limit 5000 EUR bez DPH, verejný
obstarávateľ vyberie úspešného uchádzača na základe zrealizovaného prieskumu.

V prípade Vášho záujmu prosím o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky  do 04. 04. 2018 do
12:00  na email: krajci.peter@szsza.sk

Za odpoveď a Váš záujem vopred ďakujem.

S pozdravom

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