FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail
Catre: Fundatia "Renasterea Pentru Educatie, Sanatate si Cultura"
Domnilor,
Examinând

solicitarea

de

oferta,

subsemnatul...........................,

reprezentant

al

ofertantului

______________________________, ne angajam să prestam servicii machetare si tiparire materiale de promovare
si mobilizare GT ( cod CPV 79970000-4 - servicii de editare, 79823000-9 servicii de tipărire şi de livrare) - in cadrul
proiectul Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de prevenþie, depistare precoce, diagnostic si tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II - Sud-Muntenia pentru suma totala de ______________ lei
fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de __________________lei, cu plata in termen de maxim
60 de zile de la data efectuarii receptiei si emiterii facturii.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem serviciile cât mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 zile, respectiv până la data de
____________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin
care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că nu depunem oferta alternativă.
6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data ______/________/_______
_____________/(semnatura), in calitate de ________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________/(denumirea/numele operatorului econimic).

Operator economic
.............................
(denumirea/numele)
ANEXA - OFERTA FINANCIARA
Catre: Fundatia "Renasterea Pentru Educatie, Sanatate si Cultura"

Nr.

Denumire produse/servici

UM

Cantitate

serviciu

1

1

Servicii machetare materiale mobilizare

2

Servicii de tiparire afise A3

buc

2000

3

Servicii de tiparire flayere A5

buc

20000

4

Materiale mobilizare GT - Spider Wave
curb

buc.

1

5

Materiale mobilizare GT - Banner Wave

buc

2

Preț
unitar
fără TVA
(lei)

Preț total
fără TVA
(lei)

Total

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

