Проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и
ресурси и културното наследство на трансграничния регион”, код на проекта ROBG 578
финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“
Приложение№2
ДО
ДИРЕКТОРА НА
СИМФОНИЕТА- ВИДИН
ГРАД ВИДИН,
УЛ. "ГРАДИНСКА" № 4
ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Стратегия за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния
туризъм в трансграничния регион “
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
.......................................................................................................
(изписва се името на участника)
със седалище и адрес на управление: ............................................................,
ЕИК ....................................., тел./факс.............................., e-mail адрес:
..................................... лице за контакт .....................................................
Ви представя настоящата оферта, изготвена след запознаване с всички условия,
посочени в съобщението за обществената поръчка както следва:
1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет „Стратегия за
популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм в
трансграничния регион” в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Декларираме, че приемаме клаузите на приложения проект на договор
(Приложение № 8 към съобщението) за изпълнение на настоящата обществена
поръчка.
3. Срокът на валидност на офертата ни е ................... дни от датата,
посочена в съобщението като крайна дата за получаване на оферти и това е времето,
през което сме обвързани с условията на представеното от нас предложение.
Забележка: Срокът не може да бъде по-кратък от посочения в съобщението.
4. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител при изпълнение на
процедурата ще ползваме / няма да ползваме подизпълнител/и (вярното се
подчертава).
5.
Предлагаме
крайна
цена
за
изпълнение
на
поръчката:
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...................................................... (словом.................) лв.
Посочената цена включва всички преки и косвени разходи, необходими за
качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.
Забележки: Предлаганата цена за доставката трябва е с точност до втория знак
след десетичната запетая.
Отговорност за евентуално допуснати грешки или несъответствия в изчисленията и
изписването на предложената цена носи участникът в поръчката.
Цената остава непроменена за целия срок на договора.
6. Техническо предложение
Относно изискванията и условията свързани с изпълнението на настоящата
процедура с предмет: „Стратегия за популяризиране на музикалната култура и
развитието на музикалния туризъм в трансграничния регион“ отправяме следното
предложение за изпълнение на поръчката обект на настоящата процедура:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/Предложение на кандидата /
В случай, че бъдем избрани за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка,
дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по договора следва да бъде преведена по следната
банкова сметка:
BIC: ...............................................................
IBAN: ...........................................................
БАНКА: .......................................................
ТИТУЛЯР: ..................................................
Дата:.............................
Подпис:.........................................................................
Име и фамилия: .............................................................
Длъжност: …...................................................................
Печат:

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Европейския съюз.

