
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

 

Operator economic 

  .......................... 

    (denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARĂ) 

 

1. Examinând invitația dvs. nr. ....................., subsemnatul, reprezentant al ofertantului  

............................................... .................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată/cerere de ofertă, să 

„SERVICII TIPOGRAFICE SI MULTIPLICARE - DIA SMIS 143187”,  pentru suma de ............................., (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). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în termen 

de 30      ( șaizeci )de zile. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  30 ( treizeci ) de zile, respectiv până 

la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că ne obligăm să respectăm întocmai specificațiile tehnice prezentate în cererea de ofertă 

transmisă. 

 

Data: ..................................... 

  ..............................................................................., 

                (nume, prenume şi semnătură), 

 

în calitate de ............................................................. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa la formularul de oferta: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 
echipamentelor/ 

producator/ model 
Caracteristici tehnice minimale Caracteristici tehnice ofertate 

Pret unitar 
(lei fara TVA) 

Cantitatea 

(buc) 
Valoare totală 
(lei fara TVA) 

1 
Multiplicare suport de 

curs 

format A4, hartie interior offset 
80gr/mp, tipar 1+1, coperta carton 
DCL (dublu cretat lucios) 170gr/mp, 
tipar 4+4, finisare prin capsare  

  

128 

 

 

 

Data: ..................................... 

  ..............................................................................., 

                (nume, prenume şi semnătură), 

 

în calitate de ............................................................. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 


