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 livram produse de
papetarie, material didactic in cadrul proiectului “Educaţia interculturală - un pas înainte
pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat prin granturile SEE 20092014, 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 Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”

Denumire produse/
Specificații tehnice

Specificatii
tehnice
ofertate

Cantitate

U.M.

Coli de hartie A4
- 500 coli/top,
- format A4,
- 80g/mp
Coli de hartie colorata A4
- 500 coli/top,
- format A4,
- diferite culori pastel
- 80g/mp

4

topuri

2

topuri

Dosare de plastic

50

bucati

Separatoare:
- realizate din carton.
-gramaj: 160 g/mp
-dimensiuni: 23 x 10.5cm
-culoare: diferite culori
-set de 100 buc

8

seturi

Bloc‐notes‐uri
‐Format A 4
‐60‐80 file

80

bucati

‐diferite culori, format A4,
sina metalica/plastic
interioara pentru
indosariere, cu gauri,
prevazut cu eticheta
interschimbabila

PRET UNITAR
IN LEI FARA
TVA

PRET
TOTAL
IN LEI
FARA
TVA

TVA

Denumire produse/
Specificații tehnice

Specificatii
tehnice
ofertate

Cantitate

U.M.

Indecsi/Postituri/
Notesuri
-dimensiuni: 75mm x
75mm.
-nr. file/set: 100 file/set

4

seturi

Coli de flipchart

2

seturi

Markere
- 1-6 mm
- set de 4 culori diferite

9

seturi

Culori
- set de 12 culori
- lemn

40

Seturi

Banda adeziva
-48 mm x 66 mm
-transparenta

4

Bucati

Lipici
- solid
- minim 20g

40

bucati

Hartie glasata
‐dimensiune A4
‐10 culori/set

40

Set-uri

Foarfece:
- corp plastic
- lamele metal normal/ in
zigzag

40

bucati

Pixuri
- fara mecanism
- 0.7 mm, albastru

40

bucati

‐ Hartie flipchart neliniata ‐
50 coli/set
‐ dimensiuni: 100 cm x 65
cm

PRET UNITAR
IN LEI FARA
TVA

PRET
TOTAL
IN LEI
FARA
TVA

TVA

Denumire produse/
Specificații tehnice

Specificatii
tehnice
ofertate

Cantitate

U.M.

Blocuri de desen
‐ dimensiunea A4
‐ minim 16 file
‐ 110 gr/mp

40

bucati

Mape:
- din plastic
- cu elastic

40

bucati

Gume de sters
‐din cauciuc sintetic

40

bucati

Ascutitori
‐ din metal
‐ simpla

40

bucati

Capse
- cutie de 1000 bucati;
-dimensiunea 24/6

5

seturi

Ghem de sfoara,
-din bumbac
- 50 m

1

bucata

PRET UNITAR
IN LEI FARA
TVA

PRET
TOTAL
IN LEI
FARA
TVA

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

TVA

