
Додаток 1 
Загальна інформація про Учасника 

 
1. Повна назва компанії  

2. Юридична адреса компанії  

3. Фізична адреса компанії  

4. Керівник компанії: ПІБ  

5. Контактний номер телефону 
керівника компанії 

 

6. Контактна особа з питань подання 
Заявки: ПІБ 

 

7. Номер телефону контактної особи  

8. Електронна пошта контактної особи  

9. Номер факсу, веб-сторінка  

10. Інтернет-сторінки  

11. Додаткова інформація  
 

 
[М.П.] 
 
 
____________________________ ___(підпис)____   [Дата] 
[ПІБ, посада] 
 
 
  



Додаток 2 
Будь-ласка, заповніть та підпишіть цю форму на знак підтвердження Вашої 
згоди із наведеними нижче умовами. 
 
Кому: Департамент забезпечення діяльності Державної пенітенціарної 
служби України 

Шановні пані та панове, 
 

після розгляду документації, отримання якої підтверджуємо даним 
листом, ми, що підписалися нижче, пропонуємо продати канцелярські 
товари, які повністю відповідають найменуванню, розміру та іншим 
технічним характеристикам відповідно до Додатка 3, за безготівковим 
розрахунком за фактом їх постачання. У разі перемоги нашої пропозиції ми 
зобов’язуємось укласти з Департаментом забезпечення діяльності Державної 
пенітенціарної служби України протягом узгодженого строку Договір про 
постачання товару (далі – Договір) на умовах, які викладені у даній 
документації. Термін постачання товару після подання заявки становитиме 2 
(два) робочих дні. 

До моменту підписання Договору наша комерційна пропозиція, разом 
із Вашим письмовим підтвердженням прийняття такої пропозиції та 
повідомленням про перемогу в конкурсі, вважаються обов’язковою для обох 
сторін угодою. 

Вартість товару буде незмінна (окрім зміни у сторону зменшення) на 
весь термін дії Договору. Гарантуємо безкоштовну доставку товару на склад 
Організатора запиту (м. Київ, вул. Мельникова, 81). 

Повідомляємо, що ми ознайомлені з Постановою  КМУ від 17 квітня 
2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і 
постачання на митній території України товарів та надання послуг, що 
оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для 
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні та «Кодексом 
поведінки постачальників», який затверджено 15 грудня 2009 року на 
засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі 
СНІД, туберкульозом та малярією і зобов’язуємось дотримуватись їх умов.  

Ми розуміємо, що Ваша організація не зобов'язана приймати 
пропозицію із найнижчою заявленою ціною або будь-яку іншу пропозицію, 
яка може бути Вами отримана. 
 
 
[М.П.] 
 
 
____________________________ ___(підпис)____   [Дата] 
[ПІБ, посада] 
 
 
  



Додаток 3 
Комерційна пропозиція* 

№ 
з/п Назва товару Одиниця 

виміру 

Кількість Вартість 
за 

одиницю, 
грн. без 

ПДВ 

Усього, 
грн. без 

ПДВ 

 

1 

Папір офісний формату А-4, 500 аркушів 
щільність паперу 80г/м2, клас С+, В 
колір білий, не менше 130% по стандарту CIE уп. 153 

 

 
2 Стікер-закладка,12х45, 5 кольорів, неон, 125л. набір  45   

3 
Папір в кубі, непроклеєний, колір білий, 90х90, 
1000 арк. уп 10 

 
 

4 
Щоденник недатований, А-5, стр.320, тел. книга, 
щільність паперу - 70г/м2, Economix або аналог шт. 10 

 
 

5 Ручки кулькові, автоматичні, сині шт. 50   
6 Ручки гелеві, чорні шт. 27   

7 
Розділювач картонний полоска, асорті, набір,240 * 
105 мм Economix, картон, кольоровий,  100 шт. уп. 3 

 
 

8 
Папка пластикова накопичувач з 2 кільцями, 30 
мм, шт. шт. 10 

 
 

9 Папка пластикова з файлами, 20 файлів, шт. шт. 10   
10 Папка пластикова з файлами, 40 файлів, шт. шт. 5   
11 Папка пластикова з файлами, 60 файлів, шт. шт. 10   
12 Лоток горизонтальний,  350х250х60 шт. 15   
13 Папка регістратор А4, 50мм, асорті шт. 15   
14 Набір файлів, 100 штук, А4 +, 30 мкм уп. 30   
15 Коректор-ручка, шт. шт. 10   
16 Клей-карандаш,21 гр, основа PVА,  шт. шт. 9   
17 Клей-карандаш,40 гр, основа PVP, шт. шт. 1   

18 
Скотч канцелярский, 12мм х 10м, прозорий;40 
мкм шт. 3 

 
 

19 Скріпки, 28мм, 100 шт.  уп. 20   
20 Біндери, 15мм, 60 шт. уп. 3   
21 Біндери, 25 мм, 40 шт. уп. 3   
22 Ластик для олівця, шт. шт. 10   
23 Серветки для моніторів, в уп. 35 шт уп. 3   
24 Діспенсер для скріпок шт. 2   
25 Калькулятор 12 розрядів, 170*105*32мм шт. 2   
26 Степлер 24/6; 20 аркушів, металевий корпус шт. 4   
27 Скоби №24/6, загострені уп. 20   
28 Губка для дощок магнітна шт. 3   
29 Набір змінних вкладишів для губки, 10 шт набір 3   
30 Набір маркерів для білих дошок, 1-3 мм, 4 шт набір 3   

31 
Етикетки самоклеючі, А4, білі,  100 арк/пач, на 
аркуші 16шт., розмір 105х35мм уп. 1 

 
 

Вартість комерційної пропозиції, грн. без ПДВ:  
Знижка (у разі наявністі), %  

Разом грн, без ПДВ  
*- список не є остаточним та може змінюватись протягом дії угоди 

 
[М.П.] 
 
____________________________ ___(підпис)____   [Дата] 
[ПІБ, посада] 


	Додаток 1

