
AJÁNLAT

Ajdnlattev megnevezése: Barína-Szivi orsolya E.V.
Aj nlattev székhelye: 7 ] 30 Tolna, Kazinczy utca 24.

Ai nlattev ad száma:58657694-I-17
Aj ánlattev képviseltre j o gosult személye : Barina-Szivi orsolya
Aj nlattev kapcsolattart ja: Barina-Szivi Orsolya
TeL: +36 70 410 6624
E-mail : sziviors i@ gmail. cont

Aj ánlatkér megnevezése:
Aj ánlatkéro székhelye : Nagymaro s Város onkorm ányzata
Aj ánlatkér ad s záma: t 57 3 t l t3 -2'l3
Ajanlatkér képviseltre jogosult személye: HeinczingerBaIánspolgármester
Aj ánl atkér kap c so l attart j a : Heinczin ger B a|ázs, po l gárme ster

Aj nlat tdrgya: Nagymaros Város Önkormányzata álta| a,,ToP-Plusz-l.2.3'21 - Belteriileti
utak fejlesztéSe'' c. páIyázati felhívásra benyírjtand projektjavaslathoz kapcsol d an projekt
el készít tanulmány tisszeállításában torténo szak&toi k zremtikcidés.
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Aj nlattev ajdnlati nyilatkozat:

A fenti brutt vállalkozási díj a feladat teljesítéséhez kapcsol d valamennyi koltséget

tartalmazza. A feladat ellátásához sziikséges feltételekkel, és szakértelemmel rendelkezem.
Ajánlat érvényessége: aján|at adásának dátumát l számitva 30 naptári nap.

Az Ajánlatkérési dokumentáci ban foglalt, feladat teljesítéséhez kapcsol d feltételeket

megismertem, azokat a teljesítés során figyelembe veszem. Kijelentem, hogy az qán|attételi

felhívás 5.) pontj ábanmeghatározottkizár okok veley.y;mben nem állnak fenn.
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