Operator economic
.............................................
(denumire/sediu)

FORMULAR DE OFERTĂ
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
executam lucrarile …………………………………………………. pentru pretul total de
..............................................lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se
adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda), din care:
- Cheltuieli pentru investitia de baza: ______________ lei la care se adauga TVA__________ lei
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lurarile
mai sus precizate, raportat la comanda formulata de catre benficiar, potrivit termenelor de executie
convenite cu aceasta.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata
în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
..................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Data completării
………………………………..

Operator economic,
………………………………………………
(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată)
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