
Příloha č. 1   Specifikace služeb
Reg. číslo projektu: 
Název projektu:
Název zakázky:
Zadavatel:

Uchazeč:
Sídlo:
IČ/DIČ:
tel./e-mail:
kontaktní osoba:

Číslo 
položky

Název Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH Požadované služby  -  specifikace (minimální) Nabídka uchaze če

Šablona č. 2 - zahrani ční jazykový kurz pro u čitele

Jazykové pobyty pro žáky

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.1.00/56.1234

Jazykové kurzy pro ZŠ Mitušova 16



1 Malta 0,00 0,00

* Počet účastníků(učitelů): 1                                                                                                                                          
* Termín realizace: 19.10.2015 – 15.11.2015
* Délka jazykového kurzu: min. 10 pracovních dnů bez cesty                                                                                                                     
* Doprava včetně všech poplatků - z Ostravy do Prahy vlakem, 
Praha-Malta letecky, letiště Malta do místa ubytování. Místo 
odjezdu: vlakové nádraží Ostrava-Svinov, místo příjezdu. 
vlakové nádraží Ostrava-Svinov                                                                                                                                                                                                                     
* Ubytování: penzion, hotel, ubytovna splňující standardy 
minimálně 3 hvězdiček, hostitelská rodina, jedno lůžkový pokoj                                                                                                                                                                                                                                                     
* Stravování: plná penze                                                                                                                       
* Výuka anglického jazyka: minimálně 20 hod/týden - celkem tedy minimáln
* Cena: max. 60.000,-Kč vč. DPH

Šablona č. 4 - Zahrani ční jazykov ě-vzdělávací pobyt pro žáky

2 Velká Británie 0,00 0,00

* preferovaná lokalita např. Oxford - není podmínkou                     
* Počet účastníků (žáků 2. stupně ZŠ): 40 + 4 pedagogický 
dozor                                                                                                      
* Termín realizace: 14.9.– 18.10.2015                                                                                                                                                                                                          
* Délka pobytu: min. 6 kalendářních dnů včetně cesty                                                                       
* Dopravna autobusem tam a zpět. Autobus bude k dispozici 
účastníkům po celou dobu pobytu.                                                                                                                                                                                                          
* Výuka anglického jazyka: min. 9 hodin výuky v jazykové škole - 
vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut.                                                                                                                                                                                                                                                      
* Poplatek za výukové materiály                                                                        
* Ubytování: penzion, hotel, ubytovna splňující standardy minimáln
* Cena: max. 525.000,-Kč vč. DPH



3 Německo 0,00 0,00

* preferovaná lokalita např. Berlín - není podmínkou                     
* Počet účastníků (žáků 2. stupně ZŠ): 12 + 2 pedagogický 
dozor                                                                                                      
* Termín realizace: 19.10.-.15.11.2015                                                                                                                                                                        
* Délka pobytu: min. 6 kalendářních dnů včetně cesty                                                                       
* Dopravna autobusem tam a zpět.                                                                                                                                                                                                                                                      
* Výuka německého jazyka: min. 9 hodin výuky v jazykové škole 
- vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut.                                                                                                                                                                                                                                                      
* Poplatek za výukové materiály                                                                        
* Ubytování: penzion, hotel, ubytovna splňující standardy minimáln
* Cena: max. 132.000,-Kč vč. DPH

Celkem cena 
kompletní dodávky

0,00 0,00 0,00

V ……………………. dne 

Podpis oprávněné osoby


