
Cenová poptávka, jejíž obsahem je:  zajištění  kompletního brandingu 6 poboček/expozitur OZP (fyzické zaměření, ověření, příprava a výroba, doprava na místo, instalace, fotodokumentace).

Kraj Lokace pobočky Místo polepu Orientační rozměr š x v Typ Předmět pro nacenění Poznámka Počet Cena v Kč bez DPH

levá strana - výloha 78,5x208 Oboustranný částečný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 600,00                                  

horní deska/banner 220,5x79 Plný jednostranný polep
Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 800,00                                  

část nad vchodem 85,5x35,5 Částečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 400,00                                  

vchodové 71x157,5 Samolepa A4 - informace o pobočce Jednostranná pevná samolepa plnobarevná
Samolepa A4 s informacemi 

o pobočce
1 ks 900,00                                     

České Budějovice dveře Sklo dveří Samolepa A4 Samolepa A4 - informace o pobočce
Samolepa A4 s informacemi 

o pobočce
1ks 900,00                                     

Kraj Lokace pobočky Místo polepu Orientační rozměr š x v Typ Předmět pro nacenění Poznámka Počet Cena v Kč bez DPH

Pruh nad dveřmi; Je potřeba to celé 

strhnout, jsou na sobě už 2-3 vrstvy je 

to ošklivé

210x50 Plný jednostranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 600,00                                  

Pruh nad dveřmi - vnitřní strana 80x140 Částečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 600,00                                  

Pruhy nad dveřmi - vnější strana 45x46-130 Částečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 2 ks 1 600,00                                  

Kraj Lokace pobočky Místo polepu Orientační rozměr š x v Typ Předmět pro nacenění Poznámka Počet Cena v Kč bez DPH

Polep na osb desku levý 145x85 Plný jednostranný polep
Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 2 ks (přední / zadní) 1 600,00                                  

Polep na osb desku pravý 145x85 Plný jednostranný polep
Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 2 ks (přední / zadní) 1 600,00                                  

Střední osb deska 60x80 Plný jednostranný polep
Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 2 ks (přední / zadní) 900,00                                     

Levá výloha u dveří 96x230 Částečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 200,00                                  

Pravá výloha u dveří 96x230 Částečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 600,00                                  

Kraj Lokace pobočky Místo polepu Orientační rozměr š x v Typ Předmět pro nacenění Poznámka Počet Cena v Kč bez DPH

Levá výloha vedle dveří 70x125
Pod nápis OZP plnobarevný oboustranný 

polep

oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 600,00                                  

Spodní část dveří 84 x 25 Plný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 900,00                                     

Výloha nad dveřmi 100x50
Plný jednostranný polep - dodělat proti 

kus k venkovnímu polepu

Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 500,00                                  

Kraj Lokace pobočky Místo polepu Orientační rozměr š x v Typ Předmět pro nacenění Poznámka Počet Cena v Kč bez DPH

Levá strana nad výlohou 23x147 Plný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1ks 1 350,00                                  

Pravá strana na d výlohou 23x147 Plný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1ks 1 350,00                                  

Levá výloha 147x209 Částečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1ks 1 600,00                                  

Pravá výloha 147x209 Částečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1ks 1 600,00                                  

Levá tabule 78x159 Plný jednostranný polep
Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1ks 1 600,00                                  

Pravá tabule 78x100 Plný jednostranný polep
Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1ks 1 600,00                                  

Polystyrenový nápis na vnitřní halu
Výška velkých písmen 29 cm 

a malých písmen 6cm
PS písmena (polystyren) Bílá vyřezávané písmena O Z P tzn. 3 písmena dle logomanuálu Grafika dle logomanualu 1 sada 3 900,00                                  

Kraj Lokace pobočky Místo polepu Orientační rozměr š x v Typ Předmět pro nacenění Poznámka Počet Cena v Kč bez DPH

Dveře 61,5x155 Častečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 900,00                                     

Dveře Samolepa A4 Samolepa A4 Samolepa - pevná fólie, plnobarevná Grafika dle logomanualu 1 ks 900,00                                     

Okno 114x195 Častečný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 2 ks 1 600,00                                  

Výloha nad dveřmi 186x49,5 Plný oboustranný polep
oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 600,00                                  

Výloha vedle dveří 97x161
Částečný oboustranný polep

oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

oboustranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 1 ks 1 600,00                                  

Schodiště 98x55 Plný jednostranný polep
Jednostranná interiérová polymerická PVC samolepka s 

jednostranným potiskem a čirým lepidlem
Grafika dle logomanualu 2 ks (přední / zadní) 1 600,00                                  

žlutá  pole určena k vyplnění
43 500,00 

30 000,00 

Termín dodání finální instalace: do 4 týdnů od zaslání objednávky ze strany OZP 73 500,00 

OZP dodá logomanual, loga, obrazce/piktogramy v elektronické podobě

Kontaktní údaje na jednotlivé pobočky/expozitury obdrží vybraný dodavatel *Produkcí se rozumí: přesné zaměření všech poboček na místě, ověření 

požadovaného brandingu na místě s ředitelem dané pobočky, příprava grafiky 

a dat pro výrobu (podléhá schválení ze strany OZP, a to včetně dalších 

požadovaných úprav), výroba, doprava, instalace, fotodokumentace.
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Cena v Kč bez DPH CELKEM za branding 

poboček

Cena v Kč bez DPH CELKEM za produkci*

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH 


