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Formular nr. 1 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

~- &,r.11~..,.,, h<» 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către ............................................ ....................... . 

(denumirea autorităţii organizatoare şi adresa completă) 

Domnilor, 

ROMÂNIA 
~""-t l\Ji...,.tca"'~~ 

I. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţ ii , reprezentanţi ai prestatoru lui 
(denumirea/numele ofertantu lu i), ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată. 
să presteze SERVICII DE PAZA (denumirea serviciilor ), pentru suma de __ lei /ora/agent 
(suma în litere ş i în cifre, precum şi moneda ofertei) fara TV A , 

2. e angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabi l ită câştigătoare, să prestam serviciile 
în grafi cu l de timp anexat sau conform termenului de livrare stabilit de autoritatea organizatoare. 

3. e 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 ş i poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabil itate. 

4. Prec izăm că: 

LI depunem ofertă alternativă, ale cărei detali i sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă" ; 

LI nu depunem ofertă alternativă. 

( e bifează opţiunea corespunzătoare.) 

5. Am înţeles ş i consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabi l ită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuţie în conform itate cu prevederile din documentaţ ia de 
atribuire. 

6. Înţe legem că nu sunteţi obl igaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 

Data I I ------ ----
____________ , (semnătură), în cal itate de 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
(denumirea/numele operatorului economic 

10 

________ , legal 


