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Od:  ICT SZZ Krnov < @szzkrnov.cz>
Odesláno: pátek 18. listopadu 2022 14:20
Komu:
Předmět: Fw: RE: Objednavka server
Přílohy: ICT2022-184.pdf

Odesilatel: @datasys.cz) 

Datum: 11/18/22 13:24 

Příjemce: (sliva.tomas@szzkrnov.cz) 

Předmět: RE: Objednavka server  

 

Dobrý den, 

potvrzuji přijetí Vaší objednávky, za kterou velmi děkujeme. Předávám na kolegyně k realizaci. 

S pozdravem 

Key Account Manager 

mobil:+420 

e-mail: @datasys.cz         

www.datasys.cz                                                                 

 

PROHLÁŠENÍ: 

Tato zpráva má výhradně informativní charakter. Obsah této zprávy odesílatele smluvně nezavazuje a je včetně příloh považován za důvěrný. Odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou přijmout nabídku, uzavřít 
smlouvu nebo potvrdit uzavření smlouvy. Vylučuje se zejména možnost, aby jedna z jednajících stran přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem, protože takové jednání je považováno 
za novou nabídku na uzavření smlouvy. Rovněž se vylučuje, aby smlouva byla uzavřena konkludentním přijetím návrhu smlouvy. Jednání odesílatele před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o smlouvě 
budoucí. Zpráva zároveň nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele, ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak. Pokud nejste zamýšleným adresátem této zprávy, je zpřístupnění, kopírování, 
distribuce nebo užití obsahu zprávy přísně zakázáno. V takovém případě, prosím, okamžitě informujte odesílatele a poté zprávu včetně příloh odstraňte z Vašeho systému. 

From: / ICT SZZ Krnov < @szzkrnov.cz> 
Sent: Friday, November 18, 2022 11:49 AM 
To: @datasys.cz> 
Subject: Objednavka server 

Dobry den, 

prosim o formalni akceptaci objednavky. 
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S pozdravem 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
vedoucí oddělení ICT  
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov 
Tel.: 554 690 233 
Mob.:
e-mail: @szzkrnov.cz 
www.szzkrnov.cz 

 
 

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění.

 
 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí! 
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