
 
 

 

Axa prioritară – 6 " Promovarea incluziunii sociale " 
Domeniul major de intervenţie - 6.3 " Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii" 

Titlul proiectului: - "AFES - Acces la Formare si Egalitate de Şanse " 

Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/133996 
 

 

 
Formular de ofertă - servicii 
 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

 
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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de 
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
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 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. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 


