OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail
Catre : Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza
Domnilor,
1. Examinând solicitarea de oferta, subsemnatul............................, reprezentant al
ofertantului ______________________________, ne angajam să prestam Servicii
tipografice si servicii conexe – COD CPV 79800000-2, in cadrul proiectului
„Parteneriat pentru dezvoltarea comunitatilor interculturale” – RO2014_C2.1_47,
finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —
Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale
interetnice, conform specificatiilor tehnice din invitatia de participare, 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 30 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 (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail

ANEXA LA OFERTA FINANCIARA – SPECIFICATII TEHNICE OFERTATE
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante)
Nr.
crt.

Denumire
serviciu

Servicii de
tipografie
si servicii
conexe

Specificații tehnice
minime solicitate

 Servicii machetare,
 Tipărire, precedată de
producerea unei probe
de culoare
 Dimensiune 1/3 A4
finit
hartie
verde
lucioasa, 120 - 200
g/m²,
 Policromie
fata/verso;
 Pliere in trei (trifold)
 La
finalizarea
lucrării, prestatorul va
pune la dispoziţia
beneficiarului un CD
cu formă finală a
lucrării,
pregătită
pentru tipar.
 Prezentarea
catre
achizitor a unui model
de
pliant
spre
aprobare, astfel incat
forma acestora să se
realizeze
în
conformitate
cu
Ghidul de identitate
vizuală.
Pliantele vor fi predate
achizitorului in termen
de maxim 4 zile de la

Specificatii tehnice
ofertate

Cantitate/
UM

600 buc.

Pret total
in lei fara
TVA

TVA

Pret
total cu
TVA
inclus

emiterea comenzii, la
adresa precizata de
catre Achizitor, locatie
la care se va realiza
receptia calitativa si
cantitativa.

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului

