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KissMária Hortenzia Honismereti Kör
6775 Kiszombor
SZEGEDI UTCA13.

Tisztelt Endrész Erzsébet !

Köszönjük megkeresését , melyre az alábbi árajánlatot adjuk.
Kérjük, árajánlatunk paramétereit szíveskedjen összevetni az Ön által kért termék paramétereivel.

1025/0 Kártyanaptár - 2000 pld

Méret: 74x105 mm

Terjedelem: 2 oldal

Példányszám: 2 000 pld

Hozott anyag: Eredeti fotó +kézirat

Nyomás: 2 oldal 4+4 szín

Műnyomó 300 g/m2

Kötészet: 1 oldalon fóliázva , sarkazva

Ár: 26,00 Ft/pld + ÁFA

Nettó összköltség: 52 000 Ft + ÁFA

Késztermék nettó súlya: 4,66 kg

A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Áraink 420 ,- HUF/EUR árfolyamig , a mai napon érvényesek.

Kérjük, megrendelésében szíveskedjen a fenti ajánlati számra hivatkozni! Amennyiben megrendeléskor
paraméterváltozás van az árajánlathoz képest , abban az esetben új árajánlat kerül leadásra.

Az árajánlat nem tartalmaz grafikai tervezést, kivéve ha az külön tételként feltüntetésre került.

Szállítási feltételek: Az ár nem tartalmazza a szállítás költségeit , kivéve ha az külön tételként szerepel az
ajánlatban.
A késztermék telephelyünkön átvehető , vagy szállítás igényelhető hozzá, melyet Nyomdánk , vagy
futárszolgálat teljesít. Ennek díja a gyártott termék mennyiségének függvényében kerül meghatározásra.

Amennyiben ajánlatunk alapján megrendelésre kerül sor, a nyomdai termékeknél nyilatkoznia kell a megrendelt
termék termékdíj kötelezettségéről és termékdíj besorolásáról .
Ha a megrendeléskor erre nem kerül sor, a megrendelt terméket reklámhordozó papírnak tekintjük.
A termékdíj kötelezettségre vonatkozó nyilatkozat felelőssége a Megrendelőt terheli.
Az árajánlatban megjelölt egységárak a környezetvédelmi termékdíjat nem tartalmazzák.
Reklámhordozó papír környezetvédelmi termékdíj összege: késztermék nettó súlya (kg) x 85 Ft/kg + ÁFA,
Az irodai papír termékdíj összege: késztermék nettó súlya (kg) x 19 Ft/kg + ÁFA,
A csomagolószer termékdíj összege: késztermék nettó súlya (kg) x 19 Ft/kg + ÁFA.

Anyagleadás: pdf /X-1a:2001 szabványnak megfelelő kompozit pdf (CMYK vagy szürke árnyalatos, képeknél
min. 250-300 dpi felbontás ), körben 2 mm kifutóval .
Nemmegfelelő grafikai anyag, illetve a leadás csúszása esetén a korábban jelzettől eltérő határidőt igazolunk
vissza.



Amennyiben a gyártásra leadott állomány nem felel meg a fenti paramétereknek, és állomány ellenőrzéskor
átalakítási igény merül föl , amelynek elvégzésére megbízást kapunk, 6.000,- Ft+Áfa munkaóra díjat számolunk
fel .

Reméljük ajánlatunk megfelel elképzelésének!

s-Paw Bt.
Székhely: 6794 Üllés, Bem József u. 7.
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Bankszámlaszám: 10102842-58402200-01000008
Képviseli : Szabó Erik

E-mail: szaboerik@s-paw.hu
Telefon: +36 (30) 466 38 70
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Tárgy: A 2023. évi kártyanaptár-sorozat kiadása

    /2022. (XI. 29.) KNÖT h. 

HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  2023.  évi
kártyanaptár-sorozat kiadása tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozta. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 26.000,- Ft+ÁFA összeggel
támogatja a Kiss Mária Hortensia Honismereti  Kör (székhely: Kiszombor, Szegedi u. 13.)
2023. évi kártyanaptár kiadását. 

A Képviselő-testület a támogatás költségét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az
eredeti előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert  a fenti  tartalmú,  Kiss Mária  Hortensia
Honismereti Körrel megkötésre kerülő támogatási megállapodás aláírására.

A határozatról értesül: 
- Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Endrész Erzsébet elnök
- Szirbik Imre polgármester
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


