ФОП Шульц В.Ю.
49000 м. Дніпро,
вул. Патона 2б будинок 2
Р/р 26001050236161

у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299
ЄДРПОУ 3039917031
ІПН 3039917031

тел.: (063)369-56-42
(067)234-26-38

Гарантійний лист
ФОП Шульц В.Ю.», в особі директора Шульца В. Ю., повідомляє,

«Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» про те

що:
1. Термін експлуатації обладнання складає не менше 12 місяців.
2. При постачанні будуть надані документація (паспорт, інструкція з експлуатації, методичні
рекомендації тощо).
3. Обладнання нове (таке, що не було в експлуатації), у комплекті з керівництвами з експлуатації
українською (російською) мовою, гарантійними талонами, тощо.
4. Товар поставляється якісний, в разі поставки неякісного товару, він буде замінено.
5. Поставку товару буде виконано за рахунок постачальника.
6. Весь товар поставляється з відповідними сертифікатами якості.
7. Гарантійний термін – 12 міс.
8. Безкоштовні консультації фахівця он-лайн, або по телефону. Післягарантійне обслуговування.
9. Підтверджуємо згоду з істотними умовами договору.
10. Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на
обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено у системі
ProZorro, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч.
паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити,
розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або
інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для
забезпечення участі у електронних торгах, цивільно-правових та господарських відносин
11.Якість Товару відповідає технічним умовам заводу-виробника.
12.У разі виявлення недоліків при поставці товару (постачання товару неналежної якості та ін.) ми
зобов’язуємося усунути їх або замінити Товар на новий.
13. Товар, який пропонується Учасником є новим, та таким, що не був у використанні.
14.Підтверджуємо надання учасником замовнику всіх вищезазначених документів у паперовому
вигляді, оформлених належним чином, у разі його визнання переможцем протягом 5 робочих днів з
дати визнання його переможцем електронної закупівлі.
15.Кабелі виробництва 2019р.
17.Ми постачаємо сертифікованний Товар належної якості відповідно до цих умов, з інформацією
щодо умов та термінів гарантійного обслуговування.
29.07.2019

Шульц В. Ю.________________

