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                                                                                                                                                Formular nr. 1 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

    Fax: 

    Telex: 

    E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________ 

(numărul, data si locul de înmatriculare / înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________ 

       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____________________ 

__________________________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare / înregistrare) 

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani  

___________________________________________________________________ 

Anul  Cifra de afaceri globală    Cifra de afaceri globală 

la 31 decembrie                                                la 31 decembrie 

       ( lei)                                                 (echivalent euro) 

___________________________________________________________________ 

1.       ..........     

__________________________________________________________________ 

2.        .......... 

___________________________________________________________________ 

3.        ......... 

___________________________________________________________________ 

Media globală: 

___________________________________________________________________ 

 

             Operator economic, 

  ______________ 

(semnătura autorizată) 
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                                                             Formularul  nr. 2 
Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Către: ……………………………………………………………… 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
Domnilor, 
 
1.Examinând Invitația de depunere ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai 
ofertantului ………………………………………………... , ne oferim ca, în 
                             (denumirea/numele ofertantului) 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Invitația de depunere ofertă mai sus menţionată, 
să furnizam ……………………………….      pentru suma de …………….lei fara TVA la care se 
adauga …………..lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata. 

       (denumirea serviciului/studiului) 
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
prestăm serviciile în graficul de timp anexat. 
3.Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (saizeci) zile, respectiv 
până la data de ……………, si ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi  
                                     (ziua/luna/anul)  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea şi 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. Alături de oferta de bază: 
|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
|X| nu depunem oferta alternativă. 
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, 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. 
7. Înţelegem 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 ________________________ , legal autorizat să 

(semnătura) 
semnez oferta pentru şi în numele________________________________ 
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Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

                                                                                                             Formularul  nr. 3 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

 

Nr.crt Denumire poliță Preț unitar 

 

      Nr.buc  Preț total 

 

     

     

 .....    

 

 

 

 

______________ 

( semnătura) 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru 

(numelepers autoriz)                             (  functia ) 

şi în numele ____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului)_______________( semnătura) 

 
 

 

 

 

 

 


