Фізична особа-підприємець Іванов Максим Вячеславович
ІПН 2833300310 / код ЄДРПОУ 2833300310
Адреса: 49080, м.Дніпро, вул. Дементьєва, буд. 6, кв. 48
Р/р 26002050337092 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Тел. +380 (98) 794-10-04, e-mail: bolinm@i.ua

Анкета фізичної особи-підприємця
Повне найменування учасника торгів (за Статутом)

Фізична особа-підприємець
Іванов Максим Вячеславович

Дата останньої редакції Статуту, згідно рішення зборів №ХХ від

Непередбачено законодавством

ДД.ММ.РР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)

код ЄДРПОУ 2833300310

№ свідоцтва платника ПДВ чи № витягу з реєстру платників ПДВ

Не платник ПДВ

Ідентифікаційний податковий номер

ІПН 2833300310

Поштова адреса

Адреса: 49080, м.Дніпро, вул. Дементьєва,
буд. 6, кв. 48

Юридична адреса

Адреса: 49080, м.Дніпро, вул. Дементьєва,
буд. 6, кв. 48

Назва банку (відділення, управління), в якому обслуговується

АТ КБ "ПРИВАТБАНК

учасник
МФО банку

МФО 305299

Поточний рахунок

26002050337092

Адреса банку

Місто Дніпро

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні

Фізична особа-підприємець Іванов

телефони)

Максим Вячеславович
Тел. +380 (98) 794-10-04

Електронна адреса (постійно діюча) для листування

e-mail: bolinm@i.ua

Адреса Інтернет – сайту

відсутня

Керівник підприємства, який згідно Статуту має право без

Підписувати договір буду власноручно

довіреності діяти від імені підприємства, у тому числі приймати

Фізична особа-підприємець

участь у процедурі закупівлі та підписувати усі документи,

Іванов Максим Вячеславович

пов’язані з процедурою закупівлі та підписувати договори та/або

Тел. +380 (98) 794-10-04,

інші документи пов’язані як з укладенням, так і з виконанням
договору (ПІБ, посада, контактні телефони),

Уповноважена особа, яка діє на підставі довіреності і в

Фізична особа-підприємець

подальшому буде підписувати договори та/або інші документи

Іванов Максим Вячеславович

пов’язані як з укладенням, так і з виконанням договору (ПІБ,

Тел. +380 (98) 794-10-04

посада, контактні телефони)
Головний бухгалтер (П.І.Б, контактні телефони, електронна
адреса для зв'язку щодо бухгалтерської документації)
Завірена печаткою підприємства Копія паспорту (сторінки 1

відсутній
Буде надано

– 6 та 11-16) керівника підприємства, уповноваженої особи з
підписання Договору (з відміткою особи, якій належить
паспорт «копія вірна» та підписом такої особи)*
Посвідчений нотаріально зразок підпису керівника

-

підприємства та Уповноваженої особи*
Завірена печаткою підприємства Копія ідентифікаційного

Буде надано

коду керівника підприємства, уповноваженої особи з
підписання Договору (з відміткою особи, якій належить
ідентифікаційний код «копія вірна» та підписом такої
особи)*
Статус учасника (виробник, посередник (наявність
представницьких повноважень), виконавець робіт та надавач
послуг)
Повноваження на поставку (сертифікат відповідності виробника,

посередник

Сертифікат відповідності виробника

сертифікат дилера/представника або ін.)
Наявність ліцензій (дозволів, патентів тощо) на здійснення
певного виду діяльності чи на виконання окремих (спеціальних)
видів робіт
Обрана система оподаткування
(розмір ставки)
Інша інформація

Не потребує ліцензії

Єдиний податок, 10% розміру мінімальної
заробітної плати

