
 

Додаток 2 до оголошення 
від 29.04.2022 

 

 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ТА ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

ЧАСТИНА 1. Загальні відомості про учасника 

 

Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця *1 

 

 

Юридична адреса* 

 

 

Фактична адреса/Місце провадження господарської діяльності  

 

 

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер* 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника* 

 

 

Контактна/відповідальна  особа  за проведення закупівель* 

 

 

Телефон*  

Електронна пошта*  

Адреса веб-сайту 

підприємства: 

 

 

 

ЧАСТИНА 2. ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Запитувані технічні параметри 
товару (обладнання/матеріалу) 

Технічні параметри, які 
пропонуються, у т.ч. бренд 

товару (обладнання/матеріалу)* 

Од. 

вимі

ру 

К-сть  Ціна, грн 

Піч муфельна маленька (СНО 

30/100U4A, ПП Термопресмаш  шт 1 

 

                                                
1 Питання позначені * (зірочкою) - обов'язкові до заповнення 



 

м.Дніпро або її аналог) 

Електричне гончарне коло (Rad-Pro 

коплектація MAX, Гончарна 

майстерня м. Дніпро або її аналог)  шт. 5 

 

Набір інструментів для ліплення 

8елементів(дрезден,стек-

кісточка,стек-зірочка.стек-

черепашка,стек-конус,стек-

кулька,стек-жолобок)  

компл

ект 23 

 

Набір для роботи з глиною з 8 

елементів(різець дерев’яний, стек 

дерев’яний,2 стек-петлі, губка, 

шило, сталевий дріт, скребок)  

компл

ект 23 

 

Стек-кулька металевий для роботи 

з глиною  шт 10 

 

Екструдер гвинтовий для роботи з 

глиною з насадками  шт 10 

 

Універсальний ніж - лезо  шт 23 
 

Інструмент для тонкого ліплення 2- 

сторонній серп-лопатка  шт. 10 

 

Ємкості для глини і води  шт. 15 
 

Валок для розкатки глини  шт. 5 
 

Гумова груша та металеві насадки  шт. 10 
 

Стеки скульптурні  шт. 20 
 

Пензлик довгий d-4,6 мм  шт. 10 
 

Пензлик довгий d-2,6 мм  шт. 10 
 

Набір інструментів для глини та 

скульптури  шт. 2 

 

Турнетка для декорування кераміки  шт. 4 
 

Аерограф  шт 4 
 



 

Глина натуральна гончарна МКФ-2, 

упак 10 кг  шт 2 

 

Глина червона теракотова, упак 10 

кг  шт 10 

 

Глина біла теракотова, упак 6 кг  шт 15 
 

Акрилові фарби  шт. 20 
 

Аерозолі для фарбування глини  шт. 20 
 

Послуги доставки у м. Пирятин, 

Полтавська область   шт 1 

 

ВСЬОГО, грн  

 

 

ДОДАТКОВО (відповісти ТАК чи НІ - залишити/вказати необхідне): 

 

ЧИ ВКЛЮЧЕНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ?* так/ні 

Якщо “так”,  вкажіть кількість місяців  

 

ЧИ ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ РОБОТИ НА 

ОБЛАДНАННІ?* 

так/ні 

Якщо “ні”, вкажіть  вартість навчання, грн.  або вказати “не 

проводимо” 

 

 

ЧИ ВКЛЮЧЕНИЙ  У ВАРТІСТЬ ТОВАРУ МОНТАЖ  ТА 

НАЛАШТУВАННЯ НА МІСЦІ?* 

так/ні 

Якщо  “ні”, вкажіть  вартість монтажу та налаштування  

обладнання, грн або вказати “не проводимо” 

 

 

ЧИ Є ВИ ПЛАТНИКОМ ПДВ?* так/ні 

 

 

Дата*        Підпис* 


