FORMULARE - model

Fiecare operator economic care participă la achiziţia publică în calitate de ofertant are
obligaţia de a prezenta formularele cuprinse în prezenta secţiune, completate în mod corespunzător
şi semnate de persoanele autorizate.
Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură), scanate şi trimise la adresa de
e-mail spital_felix@yahoo.com.
Notă: Formularul – ”Lista unităților de cazare” se va transmite atât în format scanat cât și
în format editabil.

Formular 1
Formular 2

Formular oferta financiară
Lista unităților de cazare

Formular 1
.........................................
(denumire/ ofertant)
FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ
1. Subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anunţul de
publicitate _____________, să Tipărim și să livrăm un număr de maxim 8736 de vouchere de
vacanță pentru suma de ................. lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) fără
TVA.
2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul) şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
4. Ne angajăm să livrăm produsele solicitate în termen de ____ la data emiterii comenzii de către
achizitor.
5. 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.)
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 achiziţiei (dacă
este cazul).
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
......................................................
(denumirea/numele
operatorului
economic)
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.........................................
(denumire/ ofertant)

Formular 2
LISTA UNITĂȚILOR DE CAZARE
Județul
Adresa unității de cazare
Localitatea

Nr.
crt.
0

Denumire unitate de cazare

1

2

3

4

Tipul unității de cazare
(pensiune, hotel, cabana,
vilă, etc)

Număr
stele

5

6

Ofertant
(semnatura autorizată)
Data completării .........................................................

2

