
Cenová poptávka, jejíž obsahem je:  zajištění  kompletního brandingu pobočky BRNO OZP - fyzické zaměření, ověření , příprava návrhů grafiky,  výroba, doprava na místo, očištění a příprava, instalace, fotodokumentace.

Místo Předmět pro nacenění Místo umístění Orientační rozměr š x v Typ Specifikace Poznámka Počet Cena v Kč. bez DPH
Neonový nápis - logo OZP Interiér Výška písmen 60 cm Neonová písmena OZP Fialová písmena O Z P tj. 3 písmena dle logomanuálu; LED NEON Grafika dle logomanualu 1 ks 10 500,00 

Plný jednostranný polep Exteriér (nad vstup) 300x70 cm Plný jednostranný polep Jednostranná exteriérová polymerická PVC samolepka s jednostranným 
potiskem a čirým lepidlem

Grafika dle logomanualu 1 ks 2 500,00 

Plný jednostranný polep Exteriér (nad vstup) 70x70 cm Plný jednostranný polep Jednostranná exteriérová polymerická PVC samolepka s jednostranným 
potiskem a čirým lepidlem

Grafika dle logomanualu 1 ks 1 123,00 

Fólie na  zeď Interiér 1. NP 540x305 cm Wallwrap plnobarevný Interiérová fólie barevná wallwrap Grafika dle logomanualu 1 ks 4 941,00 
Fólie na  zeď Interiér přízemí 283x309 cm Wallwrap plnobarevný Interiérová fólie barevná wallwrap Grafika dle logomanualu 1 ks 2 623,00 
Fólie na  zeď Interiér přízemí 346x309 cm Wallwrap plnobarevný Interiérová fólie barevná wallwrap Grafika dle logomanualu 1 ks 3 207,00 

Totem světelný vč. polepu Interiér cca 36x150 cm Samostatně stojící totem včetně 
plnobarevného polepu z obou stran

El. přívod připraven, totem: logo v horní části, pod ním otevírací doba a další 
informace a grafika

Grafika dle logomanualu 1 ks 15 812,00 

Plný oboustranný polep Výloha
Přízemí 7x 110x484 cm, celkem 
770x448 cm                 1. NP 11x 
110x305 cm, celkem 1210 x305 cm 

Plný oboustranný polep
Oboustranná interiérová polymerická PVC samolepka s oboustranným potiskem 
a čirým lepidlem

Grafika dle logomanualu, 
včetně odstranění stávající 
samolepky

18 ks 37 089,00 

žlutá  pole určena k vyplnění
77 795,00 

18 000,00 

Termín dodání finální instalace: do 4 týdnů od zaslání objednávky ze strany OZP
95 795,00 

OZP dodá logomanual, loga, obrazce/piktogramy v elektronické podobě
Kontaktní údaje na jednotlivé pobočky/expozitury obdrží vybraný dodavatel *Produkcí se rozumí: přesné zaměření  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, očištění a příprava a instalace, 
fotodokumentace.

BRNO, 
Benešova 6

Cena v Kč bez DPH CELKEM za 
branding poboček
Cena v Kč bez DPH CELKEM za 
produkci*

Nabídková cena celkem v Kč bez 
DPH 


