
ЦIНОВА ПРОПОЗИЦIЯ

Повне найменування rIасника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Постач Роз Буд>
Юридична адреса l4a26,M. Чернiгiв, вул. Неза_тrежностi, 68
Поштова адреса 14026, м. Чернiгiв, вул. Незалежностi, 68
Код еДРПоУ 23570556
Банкiвськi реквiзити р/р 26000000012589 в Фiлiя ПАТ кУкрексiмбанк> м. Чернiгiв, МФо з22зтз
п.I.Б. керiвника або представника згiдно довiреностi Зав'ялов Валерiй днатолiйович, директор
Телефон (050) 140-66-45 (0462) б15-220 Електронна адреса prbtz5+@ukr.net

Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Постач Роз Буд>, надаемо свою пропозицiю щодо участi уелектронн}D( торгах на закупiвлпо Код нку щК 021:2015 _ 44800000-1 Фарба ,емz}ль згiдно з технiчнrдrли та'iншшr,rи
вимогами Замовника торгiв.

вивчlвши вимоги замовника до предмету закупiвлi, ми, уповноваженi на пiдписанtrя ,щоговору, маемо
;;;;ы;;нй;j;;

и цiнами:

.Що цiни товару включенi yci додатковi витрати,
BapTicTb сt}мого товару, витрати на транспортувzlння
IIавантаження, розвантЕDкеЕнrI, сплату податкiв i зборiв
yci iншi витрати.

[арекmор
ТОВ <Посmач Роз Буd>

якi пов'язанi з доставкою товару, а calue
товару до мiсця поставки, cTpulxyBaнml,
(обов'язкових платежiв), та iншi платежi,

Ми rrогоджуемося з уI!{овап{и, що Ви можете вiдхилити Harтry пропозицiю, та розумiемо, що Ви не
обмеженi у прийняттi будь-якоi iншоi пропозицii з бiльш u".iд*r"r, для Вас умовами.разом з цiею пропозицiею ми надаемо документи, передбаченi у Додurпу 2 до оголошення про
проведення торгiв вiдповiдно вимог до квалiфiкацii уrасникiв та споьобу ix пiдтвердження
(cKaHoBaHi копiТ в форматi pdf) на пiдтвердження зчUIвлених вимог.
CBoiM пiдписом пiдтверджую достовiрнiсть вищевикJIаденоi iнформацiТ.

Найменування товару

Емаль ПФ-1 15 Sчреr star 2,В кг ,12 БiлиЙ

Емаль ПФ-1 15 Super Stаr 2,8кг 46 Яскраво-
блакитни
Емаль ПФ-1,15 Sчреr Stаr 34 Z,Вкi СБЙо*елеlrиМ
Емаль ПФ-266 2,Вкг Suреr 51з1 67 L{epBoHo-

Емаль ПФ-115 Sчреr Star 2,Вкг 55 Яскраво-
жовтий
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ТОВ (Постач Роз Будr,
1.4026, YKpai'Ha, м. Чернuеiв, вул. Незалежноё;Йi, 68

Е р462) 61-52-20 Ь р50) 140-66-45

Jф
пlп

кiлькiсть
товару

Щiна
грн.
без

пдв

Щiна за
одиниц
ю грн.
з ПДВ

Загальна
BapTicTb
грн., з
пдв

1 шт 41 90,00 3690,00

2 шт 25 84,00 2100,00

J
шт 3 в4,00 252,004 шт ,106 84,00 8904,00

5 шт 1 84,00 в4,00

Всього з ПДВ 15030.00


