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Zpracování loga pro energetický management SMBOBJEDNÁVKA:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna u Vás objednává grafické zpracování díla - 1 ks
loga/banneru pro systém energetického managementu města Brna. Toto logo musí být využitelné jako banner
a rovněž pro tištěné propagační materiály k akcím v rámci propagace činností OMP OŽP MMB.

Objednávka zahrnuje pro vytvoření 3 grafických návrhů, přímou komunikaci s designérem loga, výběr vhodné
typografie a symbolu loga, jedno kolo korektur barevnosti a symbolů, dokončení vybraného návrhu do
finálního stavu, barevnou variantu/černobílou variantu, export a výstupní formát loga do formátu ai, pdf, eps,
pngjpg, gif, a licenci k výhradnímu využití dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.

Konzultace ohledně díla bude probíhat telefonicky nebo prostřednictvím mailové pošty. Logo bude dodáno na
vhodném digitálním nosiči na podatelnu Odboru životního prostředí MMB nebo po domluvě s Mgr. Veronikou

Kovářovou ( tel. bude dodáno jiným vhodným způsobem.

15.000,-Kč

3.150,-Kč

18.150,- Kč

10. 12. 2019

Kounicova 67, 601 67 Brno, 5. patro, podatelna Odboru životního prostřední MMB

fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba
doručit nejpozději do 10. 12. 2019.

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN PLNĚNÍ:

MÍSTO PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:
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Originál faktury, prosím, zašlete na adresu odběratele (viz fakturační údaje), na obálku uveďte „Příjemce
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno". ’
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Ing. Martin Vaněček

Vedoucí Odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
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