Фiзччна особа - пiOпрчемецъ Турчuна lHHa Длъберmiвна
Мреса: 04074, м. КиТв, вул. Мостицька, 12, кв. 71
Розрахунковий рахунок М 26004000824005 в АТ п,Унiверсал Банк"
м. Киева, мФо 322001, РНоКпп 2550602143
Телефони в м. Киевi: (050) 334-94-57, (098) 7,17_00-31

тЕндЕрнА пропозицlя
Вiдомостi про учасника
Повна назва (для юридичних осiб) або прiзвище,
iм'я та по батьковi (для фiзичних осiб) учасника
пDоцедчри закчпiвлi
Мiсцезнаходження (для юридичних осiб) або мiсце
проживання (для фiзичних осiб)
Код за СДРПОУi реестрацiйний номер облiковоТ
картки платника податкiв*
Поштова адреса
lнформацiя про обслуговуючий(чi) банк(ки)
(банкiвськi реквiзити)
Керiвництво (прiзвище, iм'я та по батьковi, посада,
контаrгний телефон) - для юридичних осiб

Фiзична особа

,

- пiдприемець
Апьбертiвна

Турчина lHHa

04074, MicTo КиТв, вул. Мостицька, 'l2, кв. 71
2550602143
а4а74, MicTo КиТв, вул. Мостицька , 12, кв,71
Розрахунковий рахунок Ns 26004000824005
в АТ,,Унiверсал Банк'м. Киева, МФО
322001

Телефон, факс, електронна пошта
Особа (особи), яка(i) уповноважена(i)дiяти вiд iMeHi
учасника iяка(i) мае(ють) право пiдписувати
тендеDнч поопозицiю

Телефон 050-З34 94 57,098-717 00 3'1
Ел.пошта iппа.turсhiпа@qmаil.соm

Я, Фiзична особа пiдприемець Турчина lHHa Альбертiвна, надаю свою
пропозицiю tцодо участi у тендерi на закупiвлю - код ДК а21:2аБ - 72260Оа0-5 "Послуги,
пов'язанi з програмним забезпеченням" (послуги з технiчноТ пiдтримки комп'ютерноТ
програми <<Комплексна система автоматизацiТ пiдприемства <<lС-ПРО>l: Модуль
<Облiк основних засобiв>, Модуль <<Логiстикаr, ), згiдно з технiчними та iншими
вимогами 3амовника торгiв.
Вивчивши тендерну документацiю, я, Фiзична особа - пiдприемець Турчина lHHa
Альбертiвна, приймаю та погоджуюсь з yciMa умсвами тендерноТ документацiТ на
зазначенi вище торги, в тому числi iз проепом договору на закупiвлю i технiчними
вимогами, та пропоную здiйснити закупiвлю послуг, що е предметом закупiвлi на загальну
суму: 15000 (п'ятнадцять тисяч) грн. без ПДВ.
Прuмimкu:
*
реесmрацiйнuй нол,tер об,пiковоi' карmкu плаmнuка поdаmкiв або серiя mа Ho,l,чep паспорmа (dля
фiзuчнuх осiб, якi через cBoi релiziйнi переконання вidмовляюmься Bid прuйняmmя ре€сmрацiйноzо
нолrера облiковоi'карmкu ппаmнuка поdаmкiв mа повidо.л,tLLпu про це вidповidнuй opzaH dержавноi'
поDаmковоi' слусrcбu i маюmь вidл,limlgl у паспорmi).
** вttлцоzа
щоdо урахування П,ЩВ не сmосуеmьсяучаснuкiв,

якi не е шшmнuкац,tu П!В зzidно чuнно2о

законоdавсmва.
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прiэвuulе, посаdа уповноваэtсеноt особu учаснuкаJ

