
Formularul nr. 1 

Operator economic  

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

(denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________________ 

(denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia 

mai sus menţionată, să furnizăm “Dispozitiv simulare încărcare axă autovehicule”, pentru suma totala de (se 

vor inscrie datele din anexa la formular) lei (suma în litere şi în cifre), plătibilă după furnizare, la care se 

adaugă T.V.A. în valoare de _____________ lei (suma în litere şi în cifre). 

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

stabilit prin caietul de sarcini (până cel tarziu la data de 30.11.2017). 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de 30.11.2017, şi ea va rămâne obligatorie 

pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Precizăm că: 

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 

mod clar "alternativă";  

|_| nu depunem ofertă alternativă.  

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 

puteţi primi.  

Data ...../...../.............  

........................., (semnătură), în calitate de .......................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

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



       

Anexa la Formularul de oferta nr. 1 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea produsului U.M. Cantitate  

Pret unitar ofertat Valoare ofertata 

 fara TVA  cu TVA  fara TVA cu TVA  

1 2 3 4 5 6 = 5 x 1,19 7 = 4 x 5 8 = 7 x 1,19 

1 
Dispozitiv simulare încărcare axă 

autovehicule 
bucată 1     

 

  

  

 
 TOTAL VALOARE OFERTA  

    

 

 

  

 
 

   

 

    

            

 

 

Data ...../…../………... 

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

 

Nota: 

Cantitatile sunt minimale si pot fi suplimentate in functie de pret si fondurile alocate. 


