Formular nr. 4
OFERTANT UNIC/ASOCIERE
________________
(denumire/nume)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către _____________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante si adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul _________________________________
(numele si prenumele in clar)
reprezentant _______________________ al ofertantului ___________________________
(legal/imputernicit)
(denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să
prestăm __________________________________, pentru suma de _________________________,
(denumirea serviciilor)
(suma in litere si in cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________
(suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexat, în_____________________________ luni calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______________________,
(perioada in litere si in cifre)
respectiv pana la data de _______________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat in mod clar "alternativă";
 nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
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constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire
7. Inţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Data: ……………
………………………… în calitate de ……………………………………, autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele …………………………………………………………
(denumire ofertant)

.....................................................
(semnătura autorizată și ștampila)

OFERTANT
________________
(denumire/nume)
Anexa la Formularul de oferta

Costurile de realizare defalcate pe etape, precum şi durata de realizare.

Nr. crt.

Detaliere servicii

Termen de
prestare
(durata de
realizare)

Detaliere
costuri

Valoare
fără TVA
- Lei -

Valoare TVA
- Lei -

TOTAL :

Data completării ......................
Ofertant ………………………..………….
Reprezentant/Reprezentanţi legali
___________________________
(Nume, prenume)
__________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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