
 

 

 

Pracujete jako technický(á) ředitel(ka) hotelu GIGANT, a. s., 160 00 Praha 66, Vltavská 13. 

Úkol A 

Na valné hromadě akcionáři schválili návrh managementu hotelu na investici do postupné 

ubytovacího komplexu. Vaším úkolem je oslovit vhodného dodavatele dřevěných EURO oken, kterého 

vyzvete k podání cenové nabídky

Adresy vybraných firem najděte 

mohli využít jako zdroj dat hromadné korespondence. 

☺ Adresář Dodavatelé oken zkopírujte na Plochu a přejmenujte jako 

podepište. Po vypracování soubor

Úkol B 

Připravte dopis s výzvou k podání cenové nabídky na dodávku a montáž oken.
vení, v úvodu se můžete zmínit, že reagujete na internetovou reklamu zvolených firem, že plánujete 

postupnou rekonstrukci, v závěru pak můžete 

na dalších etapách rekonstrukce. 

Zadávací podmínky stanovte takto:

− EURO okna dřevěná (borovice nebo dub), jednokřídlová (50 ks), dvoukřídlová (75 ks)

− povrchová úprava Sayerlack v

− zvenku křídlové okapnice, zevnitř dřevěné zasklívací lišty

− dvojité sklo s vyšším izolačně

− napojení rámu ke stávajícím žulovým venkovním parapetům pomocí termookapnice

− vnitřní parapety dřevěné (borovice nebo dub)

− termín k přijetí nabídky do 15. července 2011 

− termín zhotovení díla do 30. listopadu 2011

Dáte přednost zhotoviteli, který disponuje vlastními kvalifikovanými pracovníky, nemáte zájem o montáž 

subdodavatelským způsobem. Uvítáte návštěvu odborného technika, který na místě zjistí technické 

podmínky díla a případně okna zaměří, aby dodavatel mohl 

☺ Předtisk dopisu zvolte z nabídky školních předtisků.

odvolací údaje: datum dnešní, 

v předtisku uvedeny. Vložte slučovací pole.

☺ Proveďte sloučení do nového dokumentu, pojmenujte ho 

a celý soubor zavřete. 

☺  Nakonec všechny soubory z

serveru Maturita. Tyto soubory z

 

 Zdroj dat pro hromadnou korespondenci
 Výzva k

Pracujete jako technický(á) ředitel(ka) hotelu GIGANT, a. s., 160 00 Praha 66, Vltavská 13. 

Na valné hromadě akcionáři schválili návrh managementu hotelu na investici do postupné 

ubytovacího komplexu. Vaším úkolem je oslovit vhodného dodavatele dřevěných EURO oken, kterého 

podání cenové nabídky na dodávku a montáž oken. 

te na internetu. Vytvořte si nezformátovanou tabulku, a to tak

madné korespondence. Uložte ji jako Dodavatelé oken.doc nebo xls.

Adresář Dodavatelé oken zkopírujte na Plochu a přejmenujte jako příjmení-

vání soubor vytiskněte a zavřete. 

podání cenové nabídky na dodávku a montáž oken.
úvodu se můžete zmínit, že reagujete na internetovou reklamu zvolených firem, že plánujete 

závěru pak můžete podpořit zájem adresáta zmínkou o případné spolupráci 

na dalších etapách rekonstrukce.  

Zadávací podmínky stanovte takto: 

EURO okna dřevěná (borovice nebo dub), jednokřídlová (50 ks), dvoukřídlová (75 ks)

povrchová úprava Sayerlack v barvě přírodního dubu 

zvenku křídlové okapnice, zevnitř dřevěné zasklívací lišty 

vyšším izolačně-tepelným koeficientem 

napojení rámu ke stávajícím žulovým venkovním parapetům pomocí termookapnice

vnitřní parapety dřevěné (borovice nebo dub) 

ky do 15. července 2011  

termín zhotovení díla do 30. listopadu 2011 

Dáte přednost zhotoviteli, který disponuje vlastními kvalifikovanými pracovníky, nemáte zájem o montáž 

subdodavatelským způsobem. Uvítáte návštěvu odborného technika, který na místě zjistí technické 

podmínky díla a případně okna zaměří, aby dodavatel mohl zpracovat přesnou cenovou nabídku. 

nabídky školních předtisků. Uložte ho jako Příjmení

odvolací údaje: datum dnešní, Vaše značka 88/11/Vaše iniciála, vyřizujete 

Vložte slučovací pole. Dokument vytiskněte. 

Proveďte sloučení do nového dokumentu, pojmenujte ho Příjmení-C.doc.

Nakonec všechny soubory z Plochy (Příjmení-A, B, C) překopírujte z Plochy do složky své třídy n

serveru Maturita. Tyto soubory z Plochy pak odstraňte! 

Zadání 6_OA 

Zdroj dat pro hromadnou korespondenci 
 podání cenové nabídky 

Pracujete jako technický(á) ředitel(ka) hotelu GIGANT, a. s., 160 00 Praha 66, Vltavská 13.  

Na valné hromadě akcionáři schválili návrh managementu hotelu na investici do postupné rekonstrukce 

ubytovacího komplexu. Vaším úkolem je oslovit vhodného dodavatele dřevěných EURO oken, kterého 

Vytvořte si nezformátovanou tabulku, a to tak, abyste ji 

Uložte ji jako Dodavatelé oken.doc nebo xls. 

-A.doc/xls. Do záhlaví se 

podání cenové nabídky na dodávku a montáž oken. Zvolte neutrální oslo-

úvodu se můžete zmínit, že reagujete na internetovou reklamu zvolených firem, že plánujete 

podpořit zájem adresáta zmínkou o případné spolupráci 

EURO okna dřevěná (borovice nebo dub), jednokřídlová (50 ks), dvoukřídlová (75 ks) 

napojení rámu ke stávajícím žulovým venkovním parapetům pomocí termookapnice 

Dáte přednost zhotoviteli, který disponuje vlastními kvalifikovanými pracovníky, nemáte zájem o montáž 

subdodavatelským způsobem. Uvítáte návštěvu odborného technika, který na místě zjistí technické 

zpracovat přesnou cenovou nabídku.  

říjmení-B.doc na Plochu. Vaše 

aše iniciála, vyřizujete Vy, ostatní údaje jsou 

C.doc. Vytiskněte první dopis 

Plochy do složky své třídy na 
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Výzva k podání cenové nabídky na dodávku a montáž oken 

Vážení dodavatelé, 

rozhodli jsme se postupně rekonstruovat náš ubytovací komplex, a proto nás velice zaujala Vaše 

internetová reklama. Pro první etapu hledáme vhodného dodavatele dřevěných EURO oken, který provede 

také jejich montáž. 

Zadávací podmínky stanovujeme takto: 

− EURO okna dřevěná (borovice nebo dub), jednokřídlová (50 ks), dvoukřídlová (75 ks) 

− povrchová úprava Sayerlack v barvě přírodního dubu 

− zvenku křídlové okapnice, zevnitř dřevěné zasklívací lišty 

− dvojité sklo s vyšším izolačně-tepelným koeficientem 

− napojení rámu ke stávajícím žulovým venkovním parapetům pomocí termookapnice 

− vnitřní parapety dřevěné (borovice nebo dub) 

− termín k přijetí nabídky do 15. července 2011  

− termín zhotovení díla do 30. listopadu 2011 

Dáváme přednost zhotoviteli, který disponuje vlastními kvalifikovanými pracovníky. Nemáme zájem o 
montáž subdodavatelským způsobem. Uvítáme návštěvu Vašeho odborného technika, který na místě zjistí 

technické podmínky díla a případně okna zaměří, abyste mohli zpracovat přesnou cenovou nabídku. 

Těšíme se na Vaši odpověď a věříme, že navážeme spolupráci i pro další etapy rekonstrukce. 

S pozdravem 

Milada Peštová 

technická ředitelka 


