
Subject: Výběrové řízení
Kalkulace číslo: 36995K - časopisu B5 - tisk

Dobrý den,

přihlašujeme se do výběrového řízení na výrobu dvouměsíčníku obce Psáry a předkládáme
Vám nabídku ceny za kompletní práce vč. balení a dopravy:

Periodicita: dvouměsíčník
Formát: B5 (176 x 250 mm)
Papír: lesklá křída 100 g/m2
Vazba: VI (2 skobičky)
Barevnost: 4/4
Vybrané barvy (zelená, oranžová, červená...) se nesmí mezi jednotlivými vydáními lišit o více
než 5%.

počet stran vč. obálky
32 str....6,69 Kč/ks + DPH
36 str....8,33 Kč/ks + DPH,
40 str....8,65 Kč/ks + DPH,
44 str....8,99 Kč/ks + DPH.

Balení: cca Po 40 ks do folie
Náklad: 1700 ks
+ případná grafika 150,- Kč/strana B5

+ vyzvednutí nebo doprava/poštovné: 500,- Kč + DPH

S pozdravem

Mgr. Jiří Kontra ~‚~‘ jiří,uí~
Jiří Uhlíř - tiskárna Irbis 4loisina výšina / 6,460 UbBrec 15

IČO: 11439041 iČo: I143~ď I 76507201679
DIC: CZ6507201679
773 655 566
tisk@vytiskneme.cz

na každou zakázku požadujeme objednávku s potřebným! údaji a doklady:
název a sídlo objednatele. ičo, dič, číslo kalkulace a specifikaci tiskoviny vč.ceny, další požadavky
(doprava, haleni atd..).
Bez řádné objednávky nelze zakázku zařadit do tisku.

“Nabízené služby můžeme poskytnout ve spolupráci se Sdružením TULIPAN, iČ
26672472, formou náhradního plněni vyplývajícího ze zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.“
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Obecní úřad Psáry

— 3 -03- 2015

ČJ.: OU- .Wlď
Iva Janečková PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

Od: tisk@vytiskneme.cz
Odesláno: 3 března 2015 11:35
Komu: OU Psary
Kopie: ou Psary
Předmět: 36995K - časopisu B5 - Psárský zpravodaj

Dobrý den pani Málková,

přihlašujeme se do výběrového řízení na výrobu dvouměsíčnĺku obce Psáry a předkládáme Vám nabídku ceny za
kompletní práce vč. balenía dopravy:

Periodicita: dvouměsíčník
Formát: B5 (176 X 250 mm)
Papír: lesklá křída 100 g/m2
Vazba: VI (2 skobičky)
Barevnost: 4/4
Vybrané barvy (zelená, oranžová, červená...) se nesmí mezi jednotlivými vydáními lišit o více než 5%.

počet stran vč. obálky a dopravy:
32 str..«6,99 Kč/ks + DPH
36 str....8,63 Kč/ks + DPH,
40 str....8,95 Kč/ks ÷ DPH,
44 str....9,29 Kč/ks + DPH.

Balení: cca po 40 ks do folie
Náklad: 1700 ks

S pozdravem

Mgr. Jiří Kontra
Jiří Uhlíř - tiskárna Irbis
IČO: 11439041
DIČ: CZ6507201679
773 655 566
tisk@vytiskneme.cz

Naše časopiy:
Robert‘s Publishing - Cii - měsíčník

www.ciiiournal.com ALWAC, as. - Dubský zpravodaj - měsíčník
d u bskýzpravodaj (~~sezna m .cz

Tanvaldský zpravodaj - měsíčník
Frýdlantský zpravodaj - měsíčník
Sdružení učitelů francouzštiny - Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny

www.suf.cz - čtvrtletník Centrum pro dětský sluch - lnfo-zpravodaj
http://www.frpsD.cz - čtvrtletník
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