
Mèscø LITQMYŠL 

OBJEDNÁVKA č. 1269/2021 

Odběratel: Dodavatel: 

Adresa : Město Litomyšl 

Bří Sťastných 1000 

570 20 Litomyšl 

Vyřizuje: Ing. Michaela Severová 

Telefon : 

Fax: 

IČ: 

DIČ: 

(+420) 461 S53 333 

(+420) 451 812 218 

00276944 

CZ00275944 

text objednávky 

Ad resa : 

vyřizuje: 

Telefon: 

IČ: 

DIČ: 

Lookmix S.r.o. 

Stramberská 287/47 

703 00 Ostrava 

Pavla Černá 

777 992 466 

087 72 151 

CZ08772151 

dodavatel je plátce DPH 

Na základě cenové nabídky ze dne 18. listopadu 2021 u vás objednáváme propagační předměty S 
potiskem dle specifikací níže: 

~ Playo, plážový míč, červeno-bílý, 300 kusů, potisk v barvě červené Hrajeme si v Litomyšli - dle 
dodané grafiky 
- Reblok kuličkové pero vč. laseru, 500 kusů, potisk "Litomyšl + srdíčko" - dle dodané grafiky 
- Monkey plážová taška, růžová, Zelená, vždy 100 kusů, potisk "Litomyšl lázně ducha" - dle 
dodané grafiky 
- Throusub hrnek se sublimací vč. plnobarevného potisku, 500 kusů, potisk bude dodán dle 
rozkresu 
- Milter Otvírák na láhve vč. laseru, červená a černá, vždy 100 kusů, potisk dle dodané grafiky 
- Trico Zvýrazňovač, 200 kusů, potisk v barvě růžového hrotu dle dodané grafiky "Hrajeme si v 
Litomyšli" 

ov 
Zakázka musí být vyuctována do 10. prosince 2021. 

Cena celkem - bez dopravy - nebude vyšší než 68 tisíc Kč bez DPH. 

Dodavatel potvrzuje přijetí objednávky:
w 
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Způsob platby: Doprava: 

převodem Z účtu 43-2061380237/0100 KB 
Litomyšl 

Způsob doručení faktury: 

Upřednostňujeme zaslání faktury do datové schránky x4cbvS8 nebo elektronickou poštou na 
adresu podate|na@litomysl.cZ 

Datum vystavení: Datum dodání: 

18. 1 1 . 202 1 

Razítko, edpis:

_ '-:>0kmi
Šâľâmberská 287;/Ä? Ing. Michaela Severová

_ 

,Č 
3 00 OSTRAVA ® vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěU Litomyšl . 0877251, DIČ: CZ08772157 

Tuto objednávku přiložte k faktuře - bez této objednávky nebude Vaše faktura uhrazena.


