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Příloha č. 2: Krycí list nabídky  

KRYCÍ LIST NABÍDKY  
Veřejná zakázka 

Název projektu: Zlepšení jazykových kompetencí na WŠ Příbram 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.2604 

Název zakázky: Výzva k podání nabídek na zahraniční jazykové pobyty 

Dílčí část zakázky: 
vyberte jednu z možností 

A - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky zaměřený 
na angličtinu. 
B - Zahraniční jazykové kurzy pro učitele se zaměřením na 
angličtinu. 
C - Zahraniční jazykový kurz pro učitele se zaměřením na 
francouzštinu. 
 

Základní identifika ční údaje 

Zadavatel 
Název: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a 

střední škola, Hornická 327, 261 01, Příbram II  

Sídlo: Hornická 327, 261 01, Příbram II 

IČ: 42731259 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Veronika Poláčková Nejedlová, ředitelka školy 

Uchazeč 
Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat za 
uchazeče: 

 

Kontaktní osoba:  
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Tel./fax:  

E-mail:  

Celková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky, části ..... : 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba………… %)  i Cena celkem včetně DPH: 

   

 
Prohlašuji, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami,  
že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme  
neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám, a že jsme nabídku zpracovali zcela  
v souladu s těmito podmínkami.  
 
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si 
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče 

Podpis oprávněné osoby 

 
 
 
 
 
……………………………….. 
 

 
 
 
 
 
otisk razítka 

 
Příjmení, jméno, titul 
 
Funkce 

 
 
 
 

 

 

Nabídka obsahuje: 

− Krycí list nabídky 

− Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

− Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší více než 90 kalendářních dnů ke dni lhůty pro 
podání nabídek. 

− Prostou kopii výpisu oprávnění k podnikání. 

− Prostou kopii o pojištění uchazeče proti úpadku. 

− Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti. 

− Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

− Smlouvu. 
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− Přílohu ke smlouvě:  Podrobný harmonogram a popis realizace daného jazykového pobytu (stáže). 
 

 

____________________________ 
i Sazbu doplní uchazeč 


