
A. ŽADATEL

Fyzická osoba

Číslo popisné:  

Obec:  

mail:

NE IČ:

Název společnosti nebo jméno: 

Statutární zástupce: 

Ulice:   

Část obce: 

E-

Číslo orientační: 

PSČ: 

Dat. schránka: Telefon: 

Plátce DPH:       ANO 

B. NABÍDKA PROPAGACE

DIČ:

Právnická osoba

NABÍDKA PRO PROPAGACI MĚSTA BRNA 
V RÁMCI FESTIVALU RE:PUBLIKABLIKA

_______________________________ _______________________________ 
Jméno žadatele Datum podání žádosti 

Fyzická osoba podnikající

Název:

Termín konání:

Místo konání:

WWW stránky:

Předpokládaná návštěvnost:

Popis nabízeného plnění (např. gastronomická, kulturní či jiná nabídka):

Popis umístění loga Festivalu RE:PUBLIKA a loga města Brna (v rámci nabízeného plnění, 
např. v provozovně či jiném místě plnění):

Uchazeč zasláním nabídky souhlasí s Podmínkami pro propagaci města Brna (viz strana 2) v rámci 
Festivalu RE:PUBLIKA, a prohlašuje, že v souvislosti s náklady spojenými s plněním nebyly čerpány další 
finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna (zejm. dotace poskytované prostřednictvím Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy MMB nebo Odboru kultury MMB).

Celková cena v Kč bez DPH (pro plátce DPH max. 12 350,- Kč): Sazba DPH v %:

Celková cena v Kč (vč. DPH) (pro neplátce DPH max. 15 000,- Kč):

Případné další informace pro zadavatele:
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NABÍDKA PRO PROPAGACI MĚSTA BRNA 
V RÁMCI FESTIVALU RE:PUBLIKA

Podmínky pro propagaci města Brna v rámci Festivalu RE:PUBLIKA

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00, prostřednictvím Kanceláře 
marketingu a zahraničních vztahů hledá partnery pro kreativní propagaci města Brna v rámci Festivalu 
RE:PUBLIKA, který se koná od 26. 5. do 17. 6. 2018 (dále jen Festival).

Projekt RE:PUBLIKA 1918-2018, jako celorepubliková oslava 100 let samostatnosti Československa, 
přichází s výzvou pro všechny kreativní osobnosti, podnikatele, obyvatele Brna, spolky, party i 
individuality. Věříme, že ještě určitě existuje další celá řada námětů, které jsou mezi vámi, obyvateli 
města Brna.

Bude pro nás ctí a potěšením přivítat v kreativním týmu kohokoli, kdo přijde s nápadem, jak ještě 
obohatit a doplnit program a nabídku Festivalu Re:publika.

• Co chceme/očekáváme
Kreativní a originální náměty, které přinesou obsah, který v naší dosavadní nabídce chybí. Může jít o 
gastronomii, humor, streetart, předměty, akce, cokoli, co bude pro všechny návštěvníky obohacující a 
třeba i nečekané. Námět musí mít vazbu na oslavu výročí a měl by být vidět nebo slyšet.

Povinnou součástí propagace je viditelné umístění loga Festivalu (dostupné na: www.gotobrno.cz/
festival/festival-republika/press/) a loga města Brna (dostupné na www.brno.cz/logo) během 
nabízeného plnění (nejméně po dobu konání Festivalu). Logo města Brna je povinen uchazeč použít v 
souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu (dostupný na www.brno.cz/logo). 

Uchazeč zašle na adresu info@republika2018.cz emailem vyplněný formulář, a to nejpozději do 
pátku 27. 4. 2018, 12.00 hod.

Veškeré dotazy k podmínkám a žádostem směrujte na mail nebo telefon +420 727 805 848

Vyřazeny budou nabídky, které:
- nebudou dodány včas a/nebo řádně a úplně vyplněné
- budou obsahovat plnění v rozporu s dobrými mravy či právním řádem ČR
- budou podány opakovaně pro jednu provozovnu a/nebo jedním uchazečem

Kritéria hodnocení jsou: 
1. kreativita
2. originalita
3. co největší viditelnost
Nabídkám, které nebudou vyřazeny z důvodů uvedených výše, bude přiděleno bodové hodnocení
odpovídající míře splnění kritérií hodnocení.

Z těchto nabídek bude výše uvedeným postupem vybráno nejvýše 30 nabídek s nejvyšším bodovým 
hodnocením. Kancelář marketingu a zahraničních vztahů objedná na základě těchto nabídek propagaci 
města Brna v rámci Festivalu s termínem plnění v době konání Festivalu.

Po skončení plnění dodá dodavatel na adresu Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů fakturu se 
splatností min. 14 dnů ode dne doručení faktury.
Společně s fakturou dodá následující dokumenty:
- stručná zpráva o propagaci města Brna v rámci plnění,
- fotodokumentace plnění a umístění loga Festivalu a loga města Brna,

Uchazeč zasláním nabídky souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2

mailto:info@republika2018.cz
https://www.gotobrno.cz/festival/festival-republika/press/
https://www.gotobrno.cz/festival/festival-republika/press/
https://www.brno.cz/logo
https://www.brno.cz/logo

	Prázdná stránka
	Prázdná stránka

	žadatel: PO
	telefon: 
	část obce: 
	email: 
	Datová schránka: 
	IČ: 
	Název akce: 
	popis akce:  
	Přínos pro město: 
	DPH: ANO
	www stránky: 
	návštěvnost akce: 
	DIČ: 
	Termín konání: 
	Místo konání: 
	Datum žádosti: 
	Jméno žadatele: 
	Název společnosti: 
	Statutární zástupce: 
	Ulice: 
	číslo popisné: 
	číslo orientační: 
	PSČ: 
	obec: 
	Cena bez DPH: 
	Sazba DPH: 
	Cena s DPH: 
	Další informace pro zadavatele: 


