МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с
работодателите”

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОФЕРТА
за участие в процедура за извършване на услуга/доставка с предмет:
„.........................................................................................................”
по проект „Актуализиране на образователния процес в ПТГ „Цар Симеон
Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ ”, с
рег. № BG051 PO001-4.3.05-0034

ДО: __________________; гр. ____________________
ОТ: ______________________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: ___________________________,вх. ____, ет. ____, тел. . __________________
факс:_______________, e-mail: .. ___________________________,
регистриран по ф.д.№ _______________, г. по описа на , ___________ окръжен съд,
дан.№ _______________, БУЛСТАТ _______________, дата и място на регистрация по ДДС
– ____________________
Разплащателна сметка:
Б.код BIC: ___________
Б. см. IBAN: _______________________;
Банка: ____________;
Град/клон/офис: ______________;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

____________________________________________________________________________________________________________

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас
процедура за извършване на услуга/доставка с предмет:
„..................................................................................................................................”
по проект „Актуализиране на образователния процес в ПТГ „Цар Симеон Велики”,
град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, с регистрационен
номер BG051PO001-4.3.05-0034
Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и
условията за участие. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети
ангажименти са валидни за срока посочен в поканата.
Предлаганият от нас срок за изпълнение на горепосочената поръчка е съобразен
с изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от Декември 2014 като в случай
на промяна (удължаване) на срока на проекта от страна на УО на ОПРЧР, срокът на
договора се съобразява с новата дата, определена от УО на ОПРЧР.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
Заявяваме,
подизпълнители.

че

при

изпълнение

на

поръчката

..............да

ползваме

(ще ползваме,/ няма да ползваме)
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме
документи:
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1.

следните

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от

участника;
2. Ценово предложение, съгласно изискванията на документацията;
3. Техническа спецификация;
4. Техническо предложение за изпълнение
5. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;
6. Други по преценка на участника.

Дата: ............................ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:_________________

____________________________________________________________________________________________________________

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

