
 

Formular 6 
 
Operator Economic 
......................................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARĂ) 

pentru încheierea contractului de achiziţie publică de................................................................................ 
 
 
1. Examinand prevederile caietului de sarcini, subsemnatii................................................................................, reprezentanti ai 

ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in 
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in caietul mai sus mentionat, sa prestam servicii de.... 
..................................................................... într-un termen de ................luni de la data semnării contractului, pentru un preţ de 
___________________RON fără TVA (suma in litere si in cifre),  preţ care va fi ferm pe toată durata contractului,  la care se 
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________RON, platibil în RON sau EURO la cursul 
Inforeuro EUR/ RON valabil pentru România în luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. Preţul ofertat cuprinde 
toate cheltuielile care vor fi efectuate pentru realizarea obiectului contractului; 

2. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de bună 
execuţie în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.. 

         
 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la 

data de ___________________ (ziua/ luna/ anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

 
 4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care 

oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
 
 5. Precizam ca: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 
 
 
 

 

 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...................................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ...................................................................... 

Capacitate de semnătura ...................................................................... 

Detalii despre ofertant  ...................................................................... 

Numele ofertantului   ...................................................................... 

Ţara de reşedinţă  ...................................................................... 

Adresa  ....................................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................................................................... 

Telefon / Fax  ....................................................................... 

Data   ....................................................................... 
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