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Reklamních předmětů k propagaci #PripravBrno a webu priprav.brno.czOBJEDNÁVKA:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna si u Vás na základě vaší nabídky ze dne 21.10.2021

objednává reklamní předměty s propagačním logem #PripravBrno na podporu stejnojmenné kampaně.

Sjednaná cena za reklamní předměty s propagačním logem bude 47 821,58 Kč bez DPH. Reklamní předměty

budou obsahovat logo #PripravBrno a obrys faviconu v podobě lístečku, barva loga a faviconu bude zelená,

pokud bude reklamní předmět zelené barvy, tak bude barva loga i faviconu černá. Náhled reklamního

předmětu bude před tiskem zaslán pro kontrolu na email:

Reklamní předměty:

• Zvonek (modrý) RINGRING 200 ks

• Korkové pero (zelené) MONTADO 200 ks

• Taška PORTOBELLO 200 ks

• Sublimační zelený lanyard z recyklovaného plastu (RPET) 250 ks

• Reflexní páska (mix barev) 300 ks

® Papper Straw 200 ks

® Skleněná karafa o objemu 11, 10 ks

• Sklenice o objemu 0,35l, 40 ks

47 821,58 Kč

10 042,53 Kč

57 864,11 Kč

do 08.12.2021

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). Souhlasíme s elektronickou

podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky (viz naše č.j.).

V případě nedodržení zákonných náležitostí faktury může být faktura vrácena

dodavateli. Fakturu je třeba doručit nejpozději do 10.12.2021.

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že jste držitelem datové schránky, prosíme o zaslání faktury do datové schránky statutárního města

Brna. V případě, že nejste držitelem datové schránky, originál faktury vystavený na odběratele (fakturační
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údaje viz níže) zašlete prosím na adresu příjemce, tj. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
Kounicova 67, 601 67 Brno.

vedoucí Odboru životního prostředí

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