   Додаток № 1
                                                до документації конкурсних торгів
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку*(в разі його наявності))
Ми, ___________________________________________________________________________________,
(повна назва Учасника конкурсних торгів)
в особі ______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я по батькові та посада відповідальної особи)
Адреса (юридична та фактична)_________________________________
Телефон/телефакс____________________________________, e-mail:_________________________
Керівництво (ПІБ)_____________________________________________
Код ЄДР_________________________________________________
Ліцензія з послуг перевезення ____________________________________________
Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю транспортних послуг.
Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції конкурсних торгів за наступними  цінами:


Ціна, запропонована Учасниками
на перевезення легковим автотранспортом
Вартість години простою транспорту під час здійснення перевезення легковим автотранспортом
(з ПДВ / без ПДВ*)
Ціна, запропонована Учасниками
на перевезення мікроавтобусом
Кількість посадкових місць в мікроавтобусі
Вартість години простою транспорту під час здійснення перевезення мікроавтобусом
(з ПДВ / без ПДВ*)
1 км
1 година
1 км

1 година 
















      Увага !!!
* У разі надання цінових пропозицій Учасником – платником ПДВ, такі пропозиції надаються з врахування ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.
1. Ми маємо відповідну кваліфікацію, погоджуємося прийняти участь у конкурсі та маємо можливість виконати вимоги Замовника, зазначені у Додатку № 2.
2. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами в складі нашої пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.
3. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів  згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір відповідно до істотних умов, наведених у додатку № 4, не пізніше ніж через 5 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. 

_______________________      _________________________          ____________________
(посада уповноваженої особи учасника)	      (підпис уповноваженої особи учасника МП)                              (прізвище, ініціали)

                                         М. П. 
Примітка: внесення змін до тексту форми пропозиції конкурсних торгів неприпустимі. 






