
 

 

 

ДО  

Фондация „Тръст за социална алтернатива” 

гр.  София, 

 ул. „Хан Аспарух“№ 22 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:_________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет: 

„Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност 

по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия 

механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за 

младежка заетост, който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за 

насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и 

икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за 

създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор 

№2017-1-027 

 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от ………………………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представям оферта за участие в обявената от Вас процедура „Избор 

с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет: „Провеждане на професионални 

обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект „Първи стъпки за 

професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското 

Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който 

включва принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и 

качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред 

младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, 

конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027 

 

Декларирам, че съм разгледал документацията за участие и съм запознат с указанията 

и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласен съм с поставените от Вас 

условия и ги приемам без възражения. 

Запознат съм и приемам условията на проекта на договора. Ако бъда определен за 

изпълнител, ще сключа договор в срок от един месец от датата на обявяване на резултатите 

от процедурата по избор. 

Заявявам, че при изпълнение на обекта на процедурата 

______________________подизпълнители.                                                                                   

ще ползвам/няма да ползваме. 

Заявявам, че в случай на ползване на подизпълнители ще предоставя информация и 

подписани договори с тях в срок до 40 работни дни от датата на сключване на договор за 

изпълнение между фондация „Тръст за социална алтернатива“ и нашата фирма. 



 

 

 

 

2 

2 

Предлагам срокът за изпълнение на предмета на поканата  да е съгласно условията на 

техническата спецификация до 28.02.2022 г. 

Декларирам, че представената оферта е валидна 120 дни от крайният срок за подаване 

на оферти. 

 

 

 

 

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

С настоящето правя следните обвързващи предложения за изпълнение на предмета на 

обявата:   

 

При изпълнение на дейностите по договора ше бъдат проведени обучения за придобиване на 

компютърна грамотност за 50 младежи от трите населени места - София, Пловдив и/или 

Пазарджик и Сливен, съобразно индикативния график посочен в техническата 

спецификация.  

Индивидуалните обучения следва да бъдат с обща продължителност не по-малко от 48 

учебни часа.   

За изпълнение на дейностите по договора ще осигурим подходящи помещения с осигурена 

техническа база, оборудвана с компютри, за провеждане на професионални обучения по 

компютърна грамотност за придобиване на начално ниво. 

В рамките на обученията участниците ще усвоят умения за работа със следните модули: 

• Операционна система Windows. Включва създаване, копиране, изтриване на папки и 

файлове, управление на екрана и др.; 

• Текстообработваща програма Word: Включва много подробно създаване, 

редактиране, форматиране, отпечатване на документи, специфично оформяне на 

молби, автобиография, създаване и редактиране на таблици без изчисления, създаване 

на графики и диаграми; 

• Електронни таблици Excel: Изучаване на правилните начини за съставяне и 

попълване на таблици, форматиране на клетки, всички необходими команди за 

редактиране на данни, въвеждане и копиране на формули, вкл. автоматично сумиране, 

изчисляване на процент, създаване на графики и диаграми,специфично оформяне на 

малки и големи таблици и много други команди;  

• Power point- Създаване на професионални презентации,  вмъкване на таблици, 

графики, диаграми, анимации, музика, ефекти и хипервръзки; 

• Pабота с Internet. Изучавате търсене, сърфиране, създаване на електронна поща, 

изпращане и получаване на писма и работа с прикачени файлове; 

• Работа с Outlook.  

Ще  предоставим сертификати за придобита компютърна грамотност на младежите 

преминали през курса на обучението, . 

 

 

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предлагам да изпълня услугите, предмет на обявата при цена за обучение на 1 

лице в размер на ………………………………. лв. без ДДС. 

 

Общата крайна цена за изпълнение на поръчката без ДДС възлиза на: 
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Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 

(посочва се цифром и словом крайната стойност без ДДС) 

 

Общата крайна цена за изпълнение на поръчката с ДДС възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 

(посочва се цифром и словом крайната стойност с  ДДС) 

  

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, 

важи сумата, написана с думи. 

Предложената цена включва всички разходи за  изпълнение на  услугите, предмет на 

настоящия договор.  

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Списък на изпълнените услуги (свободен текст), които са еднакви или сходни с 

предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 

включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 

изпълнение; 

2. Списък с предлаганите експерти, които ще участват в изпълнение на процедурата, 

съдържаща информация за  опита им. 

3. Сертификат по ISO 9001 или еквивалент. 

4. Разписана програма за обучение, включващо модулите посочени в т. 5.2 от 

техническата спецификация 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС:______________________ 

__________________________________________ 

(име и фамилия) 

 


