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Културни центар „Руменка“, Руменка
Ослобођења бр. 26, Руменка

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Упућујемо вам понуду за набавку услуга број БП-16/2021- Израда апликација за уметнички
програм и дигитална обрада, у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у
прилогу достављамо.

Р.б.

Опис услуга

1.

Услуга подразумева дизајн, осмишљавање и
израду дигиталног материјала у power-point
форми као и у форми дигиталних каталога и
апликација за три продукцијска програма
Културног центра „Руменка“- наступа музичкоплесног студија, израду дигиталног каталога
„Зимски обичаји Срба у Руменки“ и дигитални
програм уметничких радионица.
1.Наступ музичко-плесног студија подразумева
снимање, монтирање и дигитални приказ
програма на официјелном сајту Наручиоца и
путем других канала комуникације ( facebook,
Instagram), израду уводног текста и пратећег
текста, појашњења као и називе нумера.
2.Израда дигиталног каталога Зимски обичаји
Срба у Руменки подразумева услуге дизајна и
израде дигиталног каталога поменутог наслова
од
пратећих
текстова,
професионалне
фотографије настале кроз програм неговања
традиције у Културном центру „Руменка“.
Каталог треба да садржи 24 странице,
дизајниране корице и импресум, пагинацију,
појашњења фотографија и сл.

Јед.
мере

Кол.

Цена без ПДВa, на месечном
нивоу

Цена са ПДВом, на
месечном
нивоу

Месечии
паушал
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3.Дигитални програм уметничких радионица
подразумева серију од три дигиталне уметничке
радионице у трајању од 25 мин. (свака од
радионица) под руководством едукатора које
публици нуде едукацију из уметничких заната декупажа, аранжирања цвећа и ликовне
радионице украшавања предмета и ускршњих
јаја.
УКУПНО

ЦЕНА

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА МЕСЕЧНУ УСЛУГУ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА МЕСЕЧНУ УСЛУГУ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ ИЗНОСИ _______________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ ИЗНОСИ _______________ динара са ПДВ-ом
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда).
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршене услуге на месечном нивоу,
потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.
У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач.
Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора.
Понуђач је са садржином модела уговора:
1. Сагласан

2. Није сагласан

(заокружити одговарајуће)

1. Понуђач је у систему ПДВ-а

2. Понуђач није у систему ПДВ-а

(заокружити одговарајуће)

М.П.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица
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