
, Verejný obstarävateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov

Predmet obstarávania: Prezentácia projektu "Svetlo z východu" a produktu CR "Svätoma riánska púť" na
medzinárodných vvstavach cestcvného ruchu

SEVEROVYCHOD

Postup: Zákazka s nízkou hoonotou na poskytnutie služby' podla §117 zák. Č. 34~/201S z z.

SLOVENSKA

Príloha č.l - Návrh uchádzača na plnenie kritéria.

Verejný obstarávater ; Krajská orgamzácra cestovného ruchu: Severovýchod Slovenska

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie prezentácie projektu "Svätomariánska púť" ("Svetlo z východu"]
a produktu CR "Svätomariánska púť" na medzinárodných výstavách cestovného ruchu.

Obchodné meno dodávateľa WE KNOW, spol. s r. o.,
sídlo dodávateľa Jána Pavla II. 7, Prešov 080 01

IČO 43858180
SK2022499622 I

IČDPH

Štatutárny zástupca Peter Mičúch

Email we knowpo.sk@gmail.com

Telefón +421

Položka Celková cena v Eur

1 GO Regiontour : 18,01.-21.01.2018 - BRNO, Česká republika 2450

2 ITF SLOVAKIATOUR ; 25.01.-28.01.2018 - BRATISLAVA 257S

3 Holiday World : 15.02.-18.02.2018 - PRAHA, Česká republika 2785

4 GLOBalnie : 23.03.-25.03.2018 - KATOWICE, Poľsko 1950

5 TI : XI./20l8 - VARŠAVA, Poľsko 2870

Celková cena bez DPH (uvádza sa iba v prípade platcu DPH)"'; 12. 630

DPH celkom (uvádza sa iba v prípade platcu DPH) "*; 2526

'KrltériU~_~~ v"t ~uchádzač.uvedie.!fkovú cenu zákazky. ak je 15156
uchádZač mO, .-U\ledle-cenu.zák.~s~}:

•. V prípade neplateu DPH uviesť do políčka ,,- "

Tento uchádzačom vyplnený návrh na plnenie kritérií musi byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,
resp. môže byť podpísaný osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak
súčasťou ponuky je aj originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejtc osoby na takýto úkon.

V Prešove dňa 8 1. 2018

Peter ičúch
MJ!no a podpis oprávnenej osoby
./ uchádzača

~ Interreg
P\.·S, porsko-Slovensko
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