
OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: lIP - 2018
Odběratel:

(Typ subjektu projektu: žadatel/příjemce)

Název: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace
Sídlo: Lidická 44, 43401 Most
IČO: 72742364
Číslo BÚ: xxxxxxxxxxxxxx

Ředitelka MŠ: Bc. Milada Kmínková

Dodavatel:

Název: Agentura Amos, s.r.o.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec 460 07
IČ: 063 04 001 DIČ: CZ06304001
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40049

Číslo BÚ: xxxxxxxxxxxxxxx

Název projektu: SYGR2

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010674

Šablona Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, název šablony:
2.1/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Objednáváme u Vás:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP - ICT , v rozsahu 3 x8 hodin pro jednoho

účastníka

Vzdělávání pro pedagogické i vedoucí pracovníky MŠ, prezenční formou:
DVPP-ICT:

A to v následující struktuře

Microsoft Office pro pedagogy - mírně pokročilí 3 x 8 hodin = 24 hodin podpory pro 1 osobu)

V celkovém počtu 34 osob (struktura bude upřesněna dle aktuální potřeby odběratele)

Číslo akreditace: 25833/2018-1

Vzdělávání, bude rozloženo do časového úseku listopad 2018 - červen 2019 ve dvou turnusech

v rozsahu 3 x po 8 hodinách) dle požadavků odběratele.

Místo realizace - Most.

Celkový počet proškolených pedagogů 34.

Celková cena dle nabídky za oba turnusy: 34 x 3 700 Kč = 125 800 Kč, včetně DPH.

Cena za 1 cyklus vzdělávání:

17 pedagogů, vedoucích pedagogů, 17 x 3700 Kč, včetně DPH činí 62.900
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Cena za 2 cyklus vzdělávání:

17 pedagogů, vedoucích pedagogů, 17 x 3700 Kč, včetně DPH činí 62.900

Sjednaná cena za službu, vzdělávání bude uhrazena vždy jednorázově po ukončení cyklu DVPP

v Mostě dne: 13. 11. 2018

(podpis a razítko objednatele)

Název projektu, číslo projektu a číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré
dokumentaci.

Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli veškeré doklady související s realizací zakázky, které si

vyžádají kontrolní orgány. Dále je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů souvisejících

s realizací zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související

s realizací zakázky, umožnit průběžně ověřování souladu údajů o realizaci zakázky, uváděným

čerpáním prostředků v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Veškeré doklady, vztahující se k realizaci zakázky, je dodavatel povinen řádně uchovávat do roku

2033.

Datum vystavení objednávky je totožné s datem jejího převzetí.

Převzato dne: 13. 11. 2018

(Podpis a razítko odběratele: ) (podpis a razítko dodavatele)
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