
FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

Către:  …………. 

  …………   

1. După examinarea anunțului publicitar și a documentelor achiziției și înțelegerea completă a 

cerințelor, subsemnatul, reprezentant al ofertantului …....(se introduce numele   ofertantului)……..   

ne   angajăm   să   semnăm   contractul ,,Lucrari de asfaltare drumuri comunale in comuna 

Sangeru, sat Sangeru, judet Prahova”, în conformitate cu cerințele din documentele achiziției 

și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din 

propunerea noastră financiară.  

Prin propunerea noastră financiară oferim un preț total de ………. […prețul în litere…] lei, fără 

TVA, plătibil după recepţie, la care se adaugă TVA în valoare de …… […valoarea TVA în 

litere…] lei. 

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  

a. Am examinat anunțul publicitar și conținutul documentelor achiziției și le acceptăm în totalitate, 

fără nicio rezervă sau restricție;. 

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ___ zile, de la data 

limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de ……. și oferta va ramâne obligatorie pentru 

noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei achiziții, 

ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile 

incluse în anunțul publicitar și în documentele achiziției, care au fost suficiente și adecvate pentru 

pregătirea unei oferte exacte, iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.  

d. În calitate de ofertant la aceasta achiziție declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde 

nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  

3. 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.   

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

5. În situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare suntem de acord să constituim 

garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile HG 395/2016, în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. 



 

Data: ……. 

 

…………, 

în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …… 


