Ziadosť o ponuku na implementá ciu projektu
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Predmet:Žiadosť o ponuku na implementáciu projektu
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Dátum:31.1.2018 13:41
Pre:utajeni adresa : ;
Skrytá kópia:Peter Sládek <sladek@eurodotacie.sk>, Ivan Gaspar <gaspar@dgb.sk>,
repta@konzultacna.sk, szsriaditelka@gmail.com
Vážený potenciálny dodávateľ,
v súvislos s realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky "Implementácia projektu"
Vás touto cestou žiadame o zaslanie ponuky na realizáciu predmetu zákazky a to v EUR bez DPH.
Cenovú ponuku prosím zašlite s Vašim podpisom a pečiatkou vo formáte pdf.
V prípade Vášho záujmu prosím o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky do 05. 02.2018 do 12:00
na email: krajci.peter@szsza.sk
Názov projektu: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m, výzva k
projektu INTERREG V – A SK – CZ 2016/01, Trvanie projektu do 30. 6. 2019.
Predpokladaná cena zákazky je: 13 433,33 Eur.
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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CP Impementá cia projektu
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Predmet:CP Impementácia projektu
Od:Ing. Anna Maniačková <maniackova@konzultacna.sk>
Dátum:1.2.2018 14:36
Pre:krajci.peter@szsza.sk
Dobrý deň,
v prílohe mailu Vám posielame cenovú ponuku na predmet zákazky „Impementácia projektu“.
S pozdravom
Tomáš Repta, konateľ
-Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
M.R.Štefánika 341/2
906 13 Brezová pod Bradlom
Ing. Anna Maniačková
tel. č.:0948/300813
e-mail: maniackova@konzultacna.sk
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Re: Ziadosť o ponuku na implementá ciu projektu
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Predmet:Re: Žiadosť o ponuku na implementáciu projektu
Od:Peter Sládek <sladek@eurodotacie.sk>
Dátum:1.2.2018 14:12
Pre:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Dobrý deň p. Krajčí,
Na základe Vašej výzvy Vám zasielam cenovú ponuku spoločnos Euro Dotácie, a.s. Verím, že Vás naša ponuka osloví
a budeme tak môcť par cipovať na uvedenom projekte.
V prípade akýchkoľvek otázok som Vám k dispozícii.
S pozdravom a pekný deň praje

Ing. Peter Sládek
predseda predstavenstva
) +421 905 618 186
* sladek@eurodotacie.sk

Na Šefranici 1280/8 / SK-010 01 Žilina
+421 41 5665 268 / klapka 265, 267
www.edotacie.sk / www.eurodotacie.sk
/Users/peter/Library/Containers/com.microso
/Users/peter/Library/Containers/com.microso

Od: Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Dátum: streda, 31. januára 2018, 13:41
Komu: "<utajeni adresa : ;>"
Predmet: Žiadosť o ponuku na implementáciu projektu
Vážený potenciálny dodávateľ,
v súvislos s realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky "Implementácia projektu"
Vás touto cestou žiadame o zaslanie ponuky na realizáciu predmetu zákazky a to v EUR bez DPH. Cenovú ponuku
prosím zašlite s Vašim podpisom a pečiatkou vo formáte pdf.
V prípade Vášho záujmu prosím o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky do 05. 02.2018 do 12:00 na email:
krajci.peter@szsza.sk
Názov projektu: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m, výzva k projektu INTERREG V –
A SK – CZ 2016/01, Trvanie projektu do 30. 6. 2019.
Predpokladaná cena zákazky je: 13 433,33 Eur.
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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Re: Ziadosť o ponuku na implementá ciu projektu
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Implementá cia projektu - vý ber z CP
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Predmet:Implementácia projektu - výber z CP
Od:Peter Krajčí <peter@szsza.sk>
Dátum:5.2.2018 13:48
Pre:utajeni adresa : ;
Skrytá kópia:sladek@eurodotacie.sk, maniackova@konzultacna.sk, szsriaditelka@gmail.com
Dobrý deň,

ďakujeme Vám za ponuky k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky "Implementácia
projektu" s názvom
Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m, výzva k projektu INTERREG V –
A SK – CZ 2016/01.
Na základe cenových ponúk sme podľa kritéria najnižšej ponúknutej ceny vybrali spoločnosť Euro
Dotácie a.s. s ponúknutou cenou 12 000,- Eur bez DPH.

Za účasť a Váš záujem veľmi pekne ďakujeme.

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

5.2.2018 13:50

