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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                 Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  számára  az  alábbi  Kiszombor  címeres  zászlók
beszerzése, valamint javítása szükséges:
- új hímzett zászló: beltéri, díszzászló hímzett címerrel; a zászló minden motívuma hímezve,
arany  rojttal,  zászló  selyemszatén  anyagra  készül,  dupla  anyagra,  mérete:  90  x  180  cm
függőleges, az egyik oldalán hímzett címerrel, fölirattal:

98.000 Ft + 27% Áfa/db azaz 124.460,- Ft 1 db összesen: 124.460,- Ft
- kültéri zászló: nyomott címerrel, 100 % polyester anyagon, rojt nélkül, 
mérete: 90 x 170 cm függőleges: 

18.000 Ft + 27% Áfa/db azaz 22.860,- Ft/db 2 db összesen: 45.720,- Ft
mérete: 90 x 150 cm vízszintes

16.000 Ft + 27% Áfa/db azaz 20.320,- Ft/db 4 db összesen: 81.280,- Ft
- meglévő hímzett zászló javítása: a hímzett zászló bújtatójának csak a fehér részén, anyag-
javítással: 

4.900 Ft + 27% Áfa/db azaz 6.223,- Ft/db 1 db összesen: 6.223,- Ft
- meglévő hímzett zászló felújítása: a hímzett címert négyzet alakban kivágva; átdolgozva új,
dupla  anyagra,  amennyiben  használható  a  fölirata  is,  mindkét  oldalán  hímzett  címerrel,
fölirattal: 

40.000 Ft + 27% Áfa/db azaz 50.800,- Ft/db 1 db összesen: 50.800,- Ft

A zászlók beszerzéséhez,  javításához mindösszesen bruttó 308.483,- Ft összeget szükséges
biztosítani.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  döntését
meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2014. június 19.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné 
   polgármester



Polgármesteri Hivatal        Árajánlat: zászlóra
Kiszombor
Szegvári Ernőné Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozva a 2014. május 28-i személyes egyeztetésünkre ezúton küldöm árajánlatunkat az
alábbiakra:

Kiszombor címeres zászló       - 

A zászló alapszíne fehér két hosszanti oldalán kék-arany sávval
A zászlón Kiszombor címere és a Kiszombor felirat

1) Új hímzett zászló:
     Beltéri, díszzászló HÍMZETT címerrel; a zászló minden motívuma hímezve, arany rojttal:
         A zászló selyemszatén anyagra készül, dupla anyagra

mérete: 90 x 180 cm függőleges  

A, az egyik oldalán hímzett címerrel, fölirattal
ára: 98.000 Ft + 27%Áfa/db

 B, mindkét oldalán hímzett címerrel, fölirattal
 ára: 125.000 Ft + 27%Áfa/db

2) Meglévő hímzett z. javítása: az itt lévő hímzett zászló BÚJTATÓjának csak a fehér részén,
anyag-javítással:
ára: 4.900 Ft + 27%Áfa/db

3) Meglévő hímzett z. felújítása: a hímzett címert négyzet alakban kivágva; átdolgozva új, dupla
anyagra, amennyiben használható a fölirata is:
A, az egyik oldalán hímzett címerrel, fölirattal
ára: 30.000 Ft + 27%Áfa/db

 B, mindkét oldalán hímzett címerrel, fölirattal
ára: 40.000 Ft + 27%Áfa/db

ha új föliratot kell hímezni rá:  ára: +  12.000 Ft + 27%Áfa/fölirat



  4) Kültéri zászló Nyomott címerrel, 100 % polyester anyagon, rojt nélkül 
    mérete: 90 x 170 cm függőleges

1 db esetén ára: 18.000 Ft + 27%Áfa/db
4 db esetén ára: 16.000 Ft + 27%Áfa/db
      

    mérete: 90 x 150 cm vízszintes
1 db esetén ára: 18.000 Ft + 27%Áfa/db
4 db esetén ára: 16.000 Ft + 27%Áfa/db

  

5) Öntött bronzérem – meglévő érem alapján
Kiszombor címerével, Kiszombor fölirattal

a) Átm.: 12 cm
     Ára:  12.000 + 27% Áfa/db
     
b) Átm.: 10 cm
     Ára:  9.600 + 27% Áfa/db

  6) Díszdoboz - műbársony borítással
 színe: zöld/bordó/kék
 mérete: 14 x 14cm (külső)
 ára:3.800 Ft + 27% Áfa/db

Elkészítési határidő a megrendeléstől számított kb. 1 hónap
Választásokra a leköszönő testület részére A/4-es v. A/5-ös plüss (bordó, zöld, kék) mappát 
kínálunk oklevéllel. Kérésére egyedi árajánlatot küldök.

Kérdésüket, megrendelésüket, visszajelzésüket várva
Szívélyes üdvözlettel:
Somfai Judit
Poszt-Art Bt

Szeged, 2014. június 3. 


