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OBRAZEC - PONUDBA 

Ponudnik                                                                                                          

____________________________                                                           

____________________________ 

____________________________ 

 

Naročniki 

- Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ID za DDV: 
SI74303759 za LAS loškega pogorja, 

- Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ID za DDV: 
SI35375701, za LAS Srce Slovenije, 

- ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ID za DDV: 93276583 za LAS s CILjem, 
- BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ID za DDV: 32865597, za  

LAS Gorenjska košarica 
 
 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe, z dne 10. 09. 2019 za izvedbo aktivnosti operacije 
Odprta vrata kmetij ob upoštevanju obsega predvidenih storitev in vseh zahtev naročnika, 
posredujemo naslednjo 

PONUDBO številka: _________ 

1. Podatki o ponudniku 

Naziv ponudnika  

Naslov ponudnika  

Telefon   

Elektronska pošta  

Matična številka  

Davčna številka  
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Številka transakcijskega račun in banka  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe  

Kontaktna oseba  

Telefon kontaktne osebe  
 

2. Ponudbena cena: 

2. FAZA: 

SKUPNE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI PARTNERSKIH LAS 

4.2. Izvedba okrogle mize z namenom poročanja in osveščanja o temi obravnavani v 
projektu 

- izvedba 1 okrogle mize na območju posameznega LAS (skupaj 4 okrogle mize) 

Vrednost izvedbe 1 okrogle mize brez DDV (v EUR):  

Vrednost DDV (v EUR):  

SKUPAJ 1 okrogla miza z DDV (v EUR):  

  

Skupaj izvedba 4 okroglih miz brez DDV(v EUR):  

Vrednost DDV za 4 okrogle mize (v EUR):  

Skupaj izvedba 4 okroglih miz z DDV(v EUR):  

 

Ponudba zajema: 

- izvedba in priprava okroglih miz, 4x, pridobitev govornikov, brifingi, vodenje 
- poročanje o okroglih mizah 
- pisanje člankov, urejanje objav 
- komuniciranje z novinarji 
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- celostno svetovanje 

Veljavnost ponudbe (najmanj 60 dni od datuma predložene ponudbe):_____________ 

 

Kraj:_________________________________ 

Datum:________________________________ 

 

 Podpis odgovorne osebe 

_________________________________ 

 

 

 


