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ДО 

УПРАВИТЕЛЯ НА  

„МЕНТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

ШУМЕН 

 

     ОТ:  __________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

ОФЕРТА 
За отдаване под наем на техника, обзавеждане и оборудване:  

за изпълнение на проект №BG05M9ОР001-1.023-0160 „Старт Ъп за 

предприемчивите“ 

 

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

RРегистрация по ДДС 
 

 

Седалище: 

 

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

 

Адрес за кореспонденция: 

 

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

- Телефон:  

- Факс:  

- e-mail:  

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета) 

 

Имена:  

Длъжност:  

Данни за банкова сметка: 

Обслужваща банка:  

IBAN: 

BIC:  
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УВАЖАЕМА Г-ЖО УПРАВИТЕЛ, 
С настоящото Ви представяме офертата си за доставяне на материали и 

консумативи за изпълнение на проект №BG05M9ОР001-1.023-0160 „Старт Ъп за 

предприемчивите“ 

 

1. По позиция I: „Доставяне на материали и консумативи за изпълнение на 

Дейност 2 „Провеждане на обучения, свързани развитието на предприемачески, 

управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове 

за управление на самостоятелна стопанска дейност.“ 

1.1. По позиция I с наименование „Доставяне на материали и консумативи за 

изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на обучения, свързани с развитието на 

предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи 

и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.“ Предлагаме 

следната техника, обзавеждане и оборудване: 

 

№ Вид мярка к-во 
Ед. цена с вкл. 

ДДС 
Общо 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 70   

2 Тетрадки 60 листа бр. 70   

3 Химикали – синьо мастило бр. 70   

4 

Книга: Предприемачът, Автор: Пламен 

Попов, Издателство: Нова звезда бр. 70   

5 Хартия /кашон/ бр. 5   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на 

проект бр. 70   

7 

Брандирани картонени папки с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 70   

8 

Предпечатна подготовка на обучителни 

материали бр. 1   

9 Печат на обучителни материали бр. 70   

ОБЩО за Дейност 2:  

 

1.2. Обща цена за материали и консумативи по Дейност 2: ___________ лв. 

/словом/ с включен ДДС 

1.3. Срок на заплащане: до ______ /словом/ календарни дни след доставка на 

материалите и консумативите и получаване на фактура. 

1.4. Приемаме/Неприемам /излишното се изтрива/ сроковете за доставка и 

количества описани в проектодоговор за доставка на материали и консумативи 

 

2. По позиция II: „Доставяне на материали и консумативи за изпълнение на 

Дейност 3 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна 

стопанска дейност и дейности за подкрепа“ 

2.1. По позиция II с наименование „Доставяне на материали и консумативи за 

изпълнение на Дейност 3 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на 

самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа“ предлагаме следната техника 

обзавеждане и оборудване: 
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№ Вид мярка к-во 
Ед. цена с вкл. 

ДДС 
Общо 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 70   

2 Тетрадки 60 листа бр. 70   

3 Химикали – синьо мастило бр. 70   

4 

Книга: „Продажби в реалния свят“, 

Автор: Саймън Хезълдейн бр. 70   

5 Хартия /кашон/ бр. 5   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на 

проект бр. 70   

7 Печат бр. 70   

ОБЩО за Дейност 3:  

 

2.2. Обща цена за материали и консумативи по Дейност 3: ___________ лв. 

/словом/ с включен ДДС 

2.3. Срок на заплащане: до ______ /словом/ календарни дни след доставка на 

материалите и консумативите и получаване на фактура. 

2.4. Приемаме/Неприемам /излишното се изтрива/ сроковете за доставка и 

количества описани в проектодоговор за доставка на материали и консумативи 

 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 

определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок 
 
 
 

         Дата  ___/ ____/________ г. 

Име и фамилия  

Подпис   

__________________________ 

Наименование на участника и 

печат  
 

 

 


