
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

На обладнання: інтерактивна дошка, мультімедійний проектор, ноутбук (вартість в межах 33000 

гривень). Вивчивши оголошення та вимоги Замовника до предмета закупівлі: Придбання обладнання 

інтерактивна дошка, мультімедійний проектор, ноутбук (вартість в межах 33000 гривень). 

ФОП «Нальота В.В.» підписати договір, маємо можливість і згодні виконати договір з постачання 

даної послуги за ціною: 

№ 

п/п 
Найменування товарів (робіт, послуг) 

Кількість, 

од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість, 

грн 

1 Інтерактивна  дошка (сумісність 

Windows XP SP3, Windows 7 або Windows 8 

додаткові характеристики: Діагональ дошки: 80 Розмір робочої поверхні: 

168 х 114.6 см, Дозвіл: 32767 x 32767 

Поверхня: керамічна, Технологія: оптична 

Інтерфейс: USB 2.0, Розміри 

174.5 х 123.3 x 4.5 с) 

1 10000 10000 

2 Мультімедійний проектор (підтримуваний дозвіл Від VGA (640 x 480) до 

WUXGA_RB (1920 x 1200), рівень контрасту 15000: 1 

фізичний дозвіл 1280x800, 

Співвідношення сторін зображення 

16:10, Діагональ екрану, м (хв - макс) 

1.52 - 7.62, Інтерфейси і відеосигнали 

VGA (D-sub 15pin) x 2, HDMI x 2 

Підтримувані стандарти: NTSC, PAL, SECAM, Підтримка HDTV: 480i, 

480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Призначені для користувача функцій і додаткових параметри 

Об'єктив: F / 2.46-2.66, f = 21.8-25.6 мм 

Коефіцієнт збільшення: 1.2х,Динамік: 2 Вт) 

1 15000 15000 

3 Ноутбук 1 8000 8000 

 Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ*   26400 

 ПДВ   6600 

 Всього   33000 

 

* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не 

обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» 

зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. 

 
1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий 
рахунок Виконавця після поставки товару, підписанням накладних, в яких вказуються види та 
обсяги наданих товарів, а також сума з ПДВ, протягом 2-х банківських днів. 
2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання 

Договору, не пізніше, ніж через 3 робочих днів, з дня оприлюднення інформації про визначення 

переможця. 

 
 

 



 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 
 

На меблі: стіл учнівський – 15 шт., стіл демонстраційний– 1 шт., стілець напівм’який – 31 шт., шафа 

– 1 шт., (вартість в межах 35500 гривень). 

Вивчивши оголошення та вимоги Замовника до предмета закупівлі: Придбання меблів: стіл учнівський – 

15 шт., стіл демонстраційний– 1 шт., стілець напівм’який – 31 шт., шафа 

– 1 шт. 

ФОП «Близнюк А.О.» підписати договір, маємо можливість і згодні виконати договір з постачання даної 

послуги за ціною: 

№ 

п/п 
Найменування товарів (робіт, послуг) 

Кількість, 

од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість, грн 

1 Стіл учнівський , розміри 1200х600х760 мм. 

Ламінірований ДСП, товщина 16-18 мм, ПВХ 1 мм. 
15 1000 15000 

2 Стілець напівм’який «Престиж», (тканина) 

Габаритні розміри: 484х550х845 мм (h=460 

мм). Вага: 6,5кг. 

Каркас – квадратна металева труба розміром 20х20 мм, 

покриття нанесене напиленням порошкових 

полімерних матеріалів. 

Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 20-

30 мм та обтягнуті тканиною. 

31 500 15500 

3 Стіл демонстраційний з розетками  

Розміри (ДxШxВ): 3050 мм x 750 мм x 900 мм 

1 2000 2000 

4 Шафа:матеріали: дсп 18 мм, кромка ПВХ 0,5 мм. 

Розміри: 1200х400х2050 мм. 

1 3000 3000 

 Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ*   28400 

 ПДВ   7100 

 Всього   35500 

 
 

* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі 

не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» 

зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. 

 
1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок 

Виконавця після поставки товару, підписанням накладних, в яких вказуються види та обсяги 
наданих товарів, а також сума з ПДВ, протягом 2-х банківських днів. 

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання 

Договору, не пізніше, ніж через 3 робочих днів, з дня оприлюднення інформації про визначення 

переможця. 

 

 


