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Provozní objednávka č. 0218024

Odběratel:
Střední zd ravotnická Škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
příspěvková organizace
Kostelní 9
460 31 Liberec 2

Dodavatel:
Národní institut pro další
vzdělávání (zařízení pro DVPP)

Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1

IČ: 00673731 lČ: 45768455

Objednávánie u Vás níže specifikované vzdělávací kurzy na základě dohody
za celkovou částku v maximální výši 109 520,- Kč (slovy: jednostodevěttisicpět-
setdvacet korun českých) včetně DPH. Cena je stanovena jako pevná a nejvýše
přípustná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele.

Ceny za jednotlivé vzdělávací programy:
- F90-03-17-182 Brána jazyků otevřená/80 hodin - jazykový kurz NJ pro
začátečníky Al - celkem 33 760,- KČ.
- F90-03-17-182-0l Brána jazyků otevřená/80 hodin - jazykový kurz NJ
pro začátečníky Al - celkem 33 760,- KČ.
- Q40-03-17-182 Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2 -
celkem 42 000,- Kč.

Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené poskytovatelem, a to
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Fakturujte na adresu: Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, se sídlem: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2, IČO: 0067373 l.

Faktury za všechny vzdělávací programy v rozsahu 80 hodin budou vystaveny
takto:
- F90-03-17-182 Brána jazyků otevřená/80hodin - jazykový kurz NJ pro

začátečníky AI bude fakturována l. splátka v říjnu 2018 za období říjen-
prosinec 2018 v celkové výši 10 200,- KČ (24 hodin), 2. splátka v lednu 2019
za období leden-říjen 2019 v celkové výši 23 560,- KČ (56 hodin)
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- 1'90-03-17-182-01 Brána jazyků otevřená/80hodin
začátečníky A l bude fakturována l. splátka v říjnu
prosinec 2018 v celkové výši 10 200,- KČ (24 hodin),
za období leden-říjen 2019 v celkové výši 23 560,- KČ

- jazykový kurz NJ pro
2018 za období říjen-

2. splátka v lednu 2019
(56 hodin)

- Q40-03-17-182 Brána jazyků otevřená/80hodin - anglický jazyk A2 bude
fakturována ]. splátka v říjnu 201 8 za období říjen-prosinec 2018 v celkové
výši 10 200,- Kč (24 hodin), 2. splátka v lednu 2019 za období leden-říjen 2019
v celkové výši 3 l 800.- KČ (,56 hodin).
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V Liberci dne 8. 10. 2018

Vy jádřeni dodavatele:
Přijímám objednávku a souhlasím s podmínkan:ii objednávky.

V Liberci dne 8. 10. 2018
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