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Ponudnikom montaZe, najema opreme

Zadevaz poqrraSevanje za storitev najem in montaZa razstavnih polic za
potrebe regiiskega showrooma SPOT svetovanje Zasavje v obdobju zor8-zozz

SpoStovani,

V okviru projekta SPOT svetovanj e Zasavle na sedeiu SPOT svetovanj e na OOZ Zagorje,
Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje, vzpostavljamo showroom-razstavni prostor, kjer se bodo s
svojimi izdelki in storitvami predstavljali zasavska podjetja in podjetniki.

Prosimo vas za ponudbo izvedbe storitve:

Izposoja razstavnih polic in sicer

MontaZa razstavnih polic

Dimenzija
Police Cca 7o x 3o cm 36 kos
Police Cca so x so cm 3z kos

Narodnik OOZ Zagorje bo izbranemu ponudniku izstavil narodilnico za montaZo in najem
razstavnih polic za leti zor8 in zor9.

Rok za oddajo ponudbe je 31.1o.2o18, rok za dostavo in montaio polic paje 3o.rr.zor8.
Za \ai:jo primerljivost ponudb vas prosimo, da nam ponudbo oddate na priloZenem
obrazcu.

Za morebitne dodatne informacije se ponudniki lahko obrnete na kontakte 03 56 68 o8o
ali o4r 458 o8r Saia Pegan,

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo!

ZaSP eZasaie
SaSa Pegan d svetovalka

Dimenzija KoliEina
Police Cca 7o x 3o cm 36 kos
Police Cca 3o x 3o cm 3z kos

Proiekt je sofinanciran s pomoijo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SplRlT
Slovenija, javna agencija

Kolidina
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PONUDNIK STORITVE

Zadeva: ponudba za najem in montaZo razstavnih polic

Najem razstavnih polic /letna

Cena DDV Skupai
Montaia 66 kos polic

VREDNOST PONUDBE SKUPAJ NAJEM IN MONTAZA POLIC C

Opombe:

Ioaj,
Datum

Lic Podpis

\)EL,,.t

Dimenzija Kolidina cena DDV Vrednost DDV
Police Cca 7o x 3o cm g6 kos
police Cca 3o x 3o cm 3z kos

Projektje sofinanciran s pomoejo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija

MontaZa razstarmih polic


