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Provozní objednávka č. 02 1801 6

()dbérate|: Dodavätd:

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná Škola zdravotnická,
příspěvková organizace
Kostelní 9
460 31 Liberec 2
IČO: 00673731

PROGRESS INTERIOR s.r.o.
Pardubická 178
537 01 Chrudim
IČO: 27463303
DIČ: CZ 27463303

Vybrali jsme vaši firmu, na základě cenové nabídky ze dne 3.82018. č.
180803JS. v rámci VZMR 04/18 a Qbjednáválne u vás dodávku nábytku do
interiérů našeho nového pracoviště v České Lipé. včetně dopravy. montáže,
přívodu i odvodu vody. Druhv nábytku. jejich počty a ceny. jsou uvedeny
\' cenové nabídce č. l 80803JS. která .je nedílnou součásti této objednávky.
Místo dudání a ínontáže:

Obchodní akademie, Česká Lipa, náměstí (kv()b()7.ení 422, pa).
Náměstí Osvobozeni 422
470 q] Česká Lipa

1"ermin rt'a|i/ace: \ šechng i)ráce spo.jenC s d()dánim. nl()t]táži a omatnich prací
musí být l'eii'('z(iěii do 16. 9. 2018

(.) lln1()ž[}č]]l (h)(hi\ ůk :i prací do n}im tírčem' \ás budeme il)fól'|n('\ at
1Ie,ip('Ldi'ii ? (li)\ přeckm.

Fakturujte na adresu : Střední 7dra\'(mľická škcla a Vyšší odborná škola
zd j"a\·'olnická. Liberec Kostelní 9. přispč\'ko\'á organ izace.
Kostelní 9. 460 3 l Liberec

stred::' šxo!a
vyšš' šKola zdravotnická,

Liberec

'°"' 13 -08- 2018
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Kmielm l.ihl-r,·,· řel.: ·42(1482 71U (il6. id., I'm: "420 JXS M) 7š(i
c-mml :')j·'2 hr ,,

spojeni: č. 1("(')

Žádáme, abyste při vystaveni faktLlr\ u\ edli \Šechny náleŽitosti

V Liberci 10.8. 2018 Obiedna\'ale|:

Tuto objednávku závazně přijín)2ijn:

Inst. Joset"Studnička
jednatel
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Cenová riabídka č, 180803JS pro SZŠ LjbeTec
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popis prvku rozměry (cm) Cena KČ včetně DPH,
dopravy a imµaiace

Ĺ
l
l
r

ks
Kuchyňská linka. spodnt skříňky bě2 spotčebiču (spodní skříňky lx zásuvky š 60 cm 4x
dveře š 60 cm. pracovni deska, sokl - materiál melamín bílý " dřez nerezový " batene
chromová Franke. set N34 ' µ'ivedem vody a odpadu ke kuchyňkám
Kuchyňská linka norní skříňky všechny s dveřmi

Skříň s dveřmi vysoká Qohcova se zamkem. iekhhkace. matenal melamm My

jskřiň S dveřmi ntz ká pGticova se zamkem. rekfshkace. n)ater|á| melamin bily

!Šatnl dvouskřiň. pIechova

Lavice škotni. kovová lakovaná konstrukce · výběr z 11 barev, nohy jsou ukončeny
pkíslovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumi hluk a nepcškozuj| podlahu.
ueska melamin buk. 130x5(km LI 18rnn), hrana ABS 2tnm, odkiadaci drátěný koš poci

|deskou 2x háček na uchyceni tašek
lSkolni židle, kovová kons(rukce, lakována. výběr l 11 barev, sedák a opěrák ze sedmivrslve
jtvarované celobukové překližky, nony jsou ukorCeny plastovymi KoMovkami |1Un)|ci hluk a
|'lepoškozLljicl podlahu

jZakázka s DPH :
Nabídku předkládá společnost Progress lnterior s r o
Vypracoval Ing. josef Studnička l mob 731 443 720 !
Dne 03/08/2018 ,, ,
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3 119 ?17
5=300
S 300 3 76 847

'20x40xi80 21 245 969

6(h4Ox75 12 48 206
15 49 550

30 202
30x5()

15 22 264

592 755 Kč
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