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OBJEDNÁVKA:

CAT CUT s.r.o.

4. 3. 2021
01

Výroby bannerů na hypercube a zastávky MHD s vizuálem OČKOVÁNÍ

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme výrobu bannerů dle níže uvedené specifikace:
TYP Č.1
počet ks:
10
rozměry 250 š. x 80 cm v.
z odolného materiálu (litý banner 510 g + solventní tisk, potisk 4/0) pro venkovní použití,
zapravené a zesílené okraje, omyvatelné, s kovovými oky pro zavěšení (max. po 40 cm).
bannery budou instalovány pomocí stahovacích pásků (dodáno včetně těchto samovázacích pásků)
pro uchycení, instalace není součástí zakázky
exteriér, plachta by tedy měla být dostatečně pevná, umístění na zábradlí zastávky MHD
instalace není součástí zakázky
TYP Č.2
počet ks:
8
rozměry 1100 mm š. x 2440 mm v.
z odolného materiálu (litý banner 510 g + solventní tisk, potisk 4/0) pro venkovní použití,
zapravené a zesílené okraje, omyvatelné, s kovovými oky pro zavěšení (max. po 40 cm).
bannery budou instalovány pomocí stahovacích pásků (dodáno včetně těchto samovázacích pásků)
pro uchycení, instalace není součástí zakázky
exteriér, plachta by tedy měla být dostatečně pevná, bude instalováno na hypercube
instalace není součástí zakázky

Tisková data i grafiku: dodá objednatel.
Celková cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu včetně balení a dopravy na místo dodání. Objednané
bannery budou čerpány postupně, tzn.: dle aktuálních potřeb pro umístění.
CENA BEZ DPH:
DPH (21%):

11.942,- Kč
2507,87,- Kč
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CENA CELKEM S DPH:

14.449,82,- Kč

TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:

postupné čerpání, doba výroby 5 dní od dodání tiskových podkladů
Brno – adresa bude upřesněna

ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

fakturou (splatnost min. 14 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 dvou měsíců po realizaci
zakázky na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje) – na
obálku uveďte „Kancelář marketingu a cestovního ruchu“.

S pozdravem

Ing. Markéta Soukupová, MBA
vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu

FAKTURAČNÍ
ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ:
CZ44992785
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