




















   OFERTANTUL                                                                                      

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Catre, Primaria Municipiului Bacau, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU 

  

   Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ___________ 

____________________________,  ne oferim ca,  în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mai sus mentionata,  să executăm: « Servicii de mentenanta pentru sistemele de 

supraveghere» ,  pentru suma de _______________________ (suma în litere şi în cifre),   la care se 

adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ lei.     

                                    (suma în litere şi în cifre)       

 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările 

cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul 

de execuţie anexat în _________________________ (perioada în litere şi în cifre) zile calendaristice.                   

 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 

___________________________ zile, respectiv până la data de ___________________ 

 (durata în litere şi în cifre)                                                                     (ziua/luna/anul)  

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 de achiziţie publică 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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

  7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                    (semnătura) 

Oferta pentru şi în numele ____________________________________. 



                                                       (denumirea/numele operator economic) 

    

 

 

Anexa nr.1 la Formularul de oferta 

            ” Servicii de mentenanta pentru sistemele de supraveghere” 

 

 

ÎNTOCMIT 

 

OPERATOR ECONOMIC 

………………………………………….   

              (semnatura autorizata) 

Nr. 

Crt 
Zona amplasare camere 

Camere arondate/locații 

Preț unitar  Valoare  

UM Cantitate 

1.  Parcul Cancicov BUC 16   

2.  Parc Bazinul de Înot BUC 8   

3.  Parc  Catedrală BUC 6   

4.  Parc Sud BUC 8   

5.  Parc Nord BUC 7   

6.  Insula de agrement BUC 24   

7.  Piața Sud BUC 20   

8.  Târg Auto Șerbănești BUC 6   

9.  Centru informare cetățeni BUC 3   

 

 

TOTAL CAMERE 

 

98 
  

PREȚ TOTAL  Fără TVA Cu TVA 
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