
Додаток 1 до 
Тендерної документації 

 
Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція 
відхиляється 

      "КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ" 
    (подається Учасником на фірмовому бланку) 

          Ми,  
 

1 Повне найменування Учасника  
2 Код ЄДР  
3 Форма власності та юридичний статус  
4 Платник ПДВ Так___ Ні____ 
5 Дата створення  
6 КВЕД (має відповідати виду закупівлі)  
7 Адреса   
 - юридична  
 - фактична  
8 Телефон  
9 Факс  
10 ел. пошта  
11 Веб-сайт  
12 ПІБ та посада керівника організації  
13 ПІБ уповноваженого представника 

Учасника на підписання документів за 
результатами процедури закупівлі 

 

14 ПІБ та посада контактної особи   
15 Телефон контактної особи  
16 Ел. пошта контактної особи  
17 Досвід роботи на ринку виготовлення 

друкованої продукції 
____ років 

 
надаємо свою пропозицію щодо участі у цьому конкурсі. 
Маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника – Миколаївського ВП ЦРМС за 

наступною специфікацією та цінами: 
 

Назва та параметри матеріалу  
Видання 1. Кількість сторінок 24, Формат А4, папір 150 гр/м², колір 
4+4 (CMYK+Pantone), ламінація матова 1+0 (обкладинка), кріплення 
на дві скоби, наклад 200 екз. 

______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 2. Кількість сторінок 16, Формат А5, папір крейдований 150 
гр/м², 5+5, кріплення на дві скоби. 

______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 3. Формат A3, папір крейдований глянцевий  130 гр/м2, 5+0 ______ грн. 
Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 4. Формат A4, папір офсетний, 80 гр/м2 , 4+0 ______ грн. 
Термін виконання замовлення  _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 5. Формат 700* 900,  крейдований, односторонній, 150 гр/м2  
4+0. з бігуванням 

______ грн. 



Термін виконання замовлення  _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 6. Формат 700* 900, крейдований односторонний 150 гр/м2  
4+0. без бігування 

______ грн. 

Термін виконання замовлення  _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 7. Брошура - формат А4. Обкладинка: папір 200 гр/м², 
ламінування матове (1+0); внутрішній блок: папір крейдований 130 
гр/м²,  двосторонній друк (1+1), 20 аркушів, кріплення на дві скоби, 
кількість примірників – 250 шт. 

 
______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 8. Брошура - формат А5, горизонтальний, 12 стор. 
Обкладинка: 4 стор. (1 лист), папір глянцевий, папір 170 гр/м², 
ламінування матове (1+0), колір 4+4; внутрішній блок: 8 стор. (2 
листа), папір глянцевий 130 гр/м²,  колір 4+4, кріплення на дві скоби 
по короткому краю. Кількість примірників – 250 шт. 

______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 9. Буклет - формат А5. Обкладинка: папір 200 гр/м², 
ламінування матове (1+0); внутрішній блок: папір крейдований 130 
гр/м²,  двосторонній друк (1+1), 10 аркушів, кріплення на дві скоби, 
кількість примірників – 250 шт. 

 
______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 10. Листівка - формат A4. розмір 297 х 210 мм., папір 
мелований глянцевий 115 гр/м², двосторонній друк (4+4), кількість 
примірників – 250 шт. 

______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 11. Грамота - формат A4. Ламінування матове. Двосторонній 
друк (4+4), папір крейдований  350 гр/м², кількість примірників –50 
шт. 

 
______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 12. Сертифікат - формат A4. Двосторонній друк (4+4), папір 
крейдований 350 гр/м², кількість примірників – 100 шт. 

______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 13. Календар перекидний настінний  - формат А3. Папір 200 
гр/м², кольоровий друк (4+4), 14 аркушів, кріплення на пружині, 
кількість примірників – 100 шт. 

 
______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 14. Тиражування матеріалів  

кількість 50    екз. 
 кількість 100 екз. 

 
______ грн. 
______ грн. 

Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 
Видання 15. Мобільний стенд (Х-banner) серії павук 0,6 х 1,6 м. 
Конструкція на металевому каркасі. Комплектація:  
полегшений міцний конструктив; 
рекламний постер (банер 0,6 х 1,6 м.); 
чохол-сумка; 
шурупи. 

 
______ 
______ грн. (за 1 Х-banner) 
 
______ грн. (більше 10 
                      Х-banner) 



Термін виконання замовлення _____ робочих днів 
Можливість безкоштовної доставки Так_____ Ні____ 

 
1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсу, 

та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше 

ніж через 5 банківських днів з дня акцепту пропозиції.  
3. Умови розрахунків: по факту надання послуг.    
4. Ми погоджуємося з умовами, що обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від 

реального фінансування видатків. 
 
 
Дата: 
 
________________ ПІБ посада уповноваженої особи Учасника (завірено печаткою) 
підпис 
 

 


