Україна, 84200, м. Дружківка, вул. Дружби, буд.86; телефон(06267) 3-30-43
р/р 26008000099441 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЄДРПОУ 35636403
№ 0324/01
від «24» березня 2017 р.
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Уважно вивчивши документацію, цим подаємо свою пропозицію:
1. Повне найменування учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Сінтез
Ойл»
2. Адреса (місце знаходження) учасника Україна, 84200, м. Дружківка, вул. Дружби, буд.86
3. Телефон/факс учасника (06267) 3-30-43
4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові) Клипа Роман Васильович
5. Форма власності та юридичний статус учасника Приватна, Юридична особа
6. Коротка довідка про діяльність учасника Роздрібна торгівля пальним, заправка автотранспорту бензинами
та дизельним пальним по іменним картам, по талонах.
7. Загальна (початкова) вартість пропозиції 20 000,00 Двадцять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ
8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі
Клипа Роман Васильович, Директор, 0504730155
маємо можливість і згодні виконати договір з постачання даної продукції за наступною ціною:

№
Найменування
з/п
1.
2.

Бензин А-92

Од.
вим
л

Вартість пропозиції без ПДВ
ПДВ*, грн.
Загальна (початкова) вартість пропозиції з ПДВ

Кількіс Ціна
Сума
без
ть,
за од. без
ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
1000 18,3333
18 333,30
18 333,30
1 666,70
20 000,00

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде
акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю на
умовах, зазначених у додатку №4 до оголошення електронних торгів.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з
дня закінчення аукціону. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будьякий час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами
документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для
Вас умовами.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору,
на умовах зазначених у оголошенні електронних торгів з Додатками і акцептованої пропозиції, та у строк
відповідно до вимог п.10.10 цієї документації.
Термін поставки товару – квітень 2017 р.
Своїм підписом підтверджую достовірність вищевикладеної інформації

Директор
ТОВ «Торгівельна компанія
«Сінтез Ойл»

Р.В. Клипа

