
Додаток 1
до тендерної документації

ТЕНДЕРНА (ЦІНОВА) ПРОПОЗИЦІЯ

Відомості про учасника процедури закупівлі

Повне найменування учасника

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)

Юридична адреса

Фактична адреса

Тел./Факс

Електронна адреса

Інша інформація

Ми, (назва учасника процедури закупівлі) надаємо свою тендерну пропозицію згідно
оголошення ГО “ІН ТАЧ ЮКРЕЙН ФУНДЕЙШН” від № INTUF - 03/2022 від 07.09.2022 року
згідно з технічними та іншими вимогами Орендаря.

Після вивчення тендерної документації зобовязуємся виконувати свої зобов’язання
відповідно до визначених умов Замовника та ціни пропозиції. Ціна пропозиції включає в себе
всі витрати, податки і збори, необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені
Учасником, згідно із законодавством України.

№

Найменування
предмету

закупівлі/товару*
*

Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Ціна за
одиницю без
ПДВ

ПДВ* Ціна за
одиниц
ю з ПДВ

Сума

1

Загальна вартість
пропозиції складає:

____________ грн. (___________)
цифрами                                      прописом

* - Учаснику необхідно врахувати ПДВ (у разі, якщо учасник є платником податку на
додану вартість).

** - Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником, у тому вигляді, як він буде
зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних
Учасника у разі визначення його переможцем торгів.

1. До намірів про укладання договору нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна
документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу

1



попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде визначена переможцем, ми
візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 30 днів із дати
кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і
може бути визначена переможцем Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми підтверджуємо виконання особливих вимог до предмету закупівлі, зазначених в
тендерній документації та всіх умов, які будуть включені до Договору.

4. У разі визначення нас переможцями торгів, ми зобов'язуємося підписати Договір із
Замовником протягом строку дії нашої тендерної пропозиції не пізніше ніж через 20 днів з
дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог
тендерної документації.

5. Поставка Товару здійснюється  згідно з технічним завданням Замовника.

6. Умови оплати: Розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом постачання товару
та монтажу товару  в розмірі 100% з відстрочкою платежу до 10 робочих днів.

Керівник організації – учасника
процедури закупівлі або інша
уповноважена посадова особа

_____________________

(підпис)

______________

(ініціали та прізвище)

2


