SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
Budyšínska 1, Bratislava 831 03, tel: 02/50200500, fax: 02/55564406
e-mail: devinsky.peter@gmail.com, web: shr.sk, nasiutecenci.sk
IČO:173 160 14, DIČ:202 11 855 40

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky:
,,Zabezpečenie publicity projektu – propagačné predmety“
Názov projektu: Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov
tretích krajín v ÚPZC v SR II
Číslo projektu: SK 2012 RF OC 5/1, financovaného z Európskeho fondu pre návrat.
Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:
1) Cenová ponuka v €
2) Údaje záujemcu
1) Údaje záujemcu
Obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaná v obchodnom registri:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Vyhotovil dňa:
2) Špecifikácia zákazky:
Predmetom cenovej ponuky je požiadavka na výrobu a dodanie propagačných
predmetov pre realizovaný projekt. Presná špecifikácia jednotlivých propagačných
predmetov a počtov kusov sa nachádza v prílohe.

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 24.09.2013.
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat“

“Solidarita pri riadení migračných tokov”
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Špecifikácia zákazky na výrobu propagačných predmetov RF

Informačná tabula s potlačou loga EU - malá 4+0 – 5 ks
Informačná tabula s potlačou loga EU - veľká 4+0 – 3 ks
Banner 4+0, 3 x1 s potlačou – 2 ks
Ohybná plastová ceruzka, guma, lesklý plast – s farebnou potlačou – 150 ks
Rolap 80 x120 + konštrukcia – 1 ks
Záložka do knihy – papier/fólia – s farebnou potlačou – 50 ks
Clik clak – kovová krabička plnená cukríkmi – farebná potlač – 100 ks
Lekárnička prvej pomoci – nylonové puzdro – farebná potlač – 100 ks
Mikina – vpredu na zips - fleesova – farebné vyšitie – 6 ks
Guľočkové pero – modrá náplň – gravír – 400 ks
Sviečka – farebná potlač – 50 ks
USB kľúč – gravír – 2 logá – 80 ks
Spisový obal A2, 4+0, 300g – 300 ks
Blok s potlačou, A5, 4+0 – 250 ks
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