
Pagina 11 din 21 

 

OFERTANT Formular L 
______________________ 

(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

    Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
              (denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________ 
                                                                                                              (denumirea lucrarii) 
pentru suma de ________________________ lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în 

               (suma în litere si în cifre)                 
valoare de ______________________ lei. 
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai curand 
posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie 
anexat în _________________________ luni calendaristice.                   
                                (perioada în litere si în cifre) 
 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________ 
    (durata în litere si în cifre)                                                                  (ziua/luna/anul) 
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 

 5. Alaturi de oferta de baza: 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, 

marcat în mod clar "alternativa"; 
    |_|  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 
garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 
 

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



Pagina 12 din 21 

OFERTANT Formular L 
______________________ 
(denumirea/numele) 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 
1.   Valoarea maximă a lucrărilor ..............................................  (% din preţul total ofertat) 

executate de subcontractanţi 
2.   Garanţia de bună execuţie 

va fi constituită sub forma: .............................................. 
în cuantum de: ..............................................  (10 % din preţul total ofertat) 

3. Perioada de garanţie de bună 
execuţie .............. ................................  luni calendaristice 
4.   Perioada de mobilizare (durata 
de la data primirii ordinului de 
începere a lucrărilor până la data 
începerii execuţiei) ..............................................  zile calendaristice 
5.   Termenul pentru emiterea ordinului 
de începere a lucrărilor 
(de la data semnării contractului)   ................. zile calendaristice 

6. Penalizări pentru întârzieri ..............................................  (% din valoarea care 
 la termene intermediare şi .............................................. trebuia să fie realizată) 
 la termenul final de execuţie   
7. Limita maximă a penalizărilor .............................................. (% din preţul total 

 8. Limita minimă a asigurărilor .............................................. (% din preţul total 
 9. Perioada medie de remediere   

 a defectelor .............................................. zile calendaristice 
10.  Limita maximă a reţinerilor din 
situaţiile de plată lunare 
(garanţii, avansuri etc.) ..............................................  (% din situaţiile de plată 

lunare) 
      11. Solutionarea problemelor aparute  
      in cadrul executarii lucrarii               …………………………..  zile calendaristice 
 
 

Ofertant, 
…………………………. 
(semnătură autorizată) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




