
















































                 OFERTANTUL                                                                                                   
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către, Primăria Municipiului Bacău, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU 

 
Domnilor, 
1. Având în vedere Invitația de participare nr. …………. din 22.12.2021, subsemnații, reprezentanti ai 

ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), 
ne oferim ca, în conformitate cu  prevederile  și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestam : ” Servicii 
de proiectare – faza S.F, PTh si asistenta tehnica pentru obiectivul de investiţii: Proiect integrat 
"Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje Strada Stefan Cel Mare – Strada Iosif Cocea – Strada 
22 Decembrie”, Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari 
publice (Rev.2)  , la  o valoare totală de ………........…lei (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe 
valoarea adaugată................. lei (suma în litere și cifre) TVA  si este detaliat astfel: 
• ETAPA I - STUDIUL DE FEZABILITATE (inclusiv coridorul de expropriere) -  .........................lei fara 
TVA. 
• ETAPA II – DTAC si DTOE-  .........................lei fara TVA. 
• ETAPA III – PROIECT TEHNIC si DDE-  .........................lei fara TVA. 
• ETAPA IV – ASISTENTA TEHNICA-  .........................lei fara TVA. 
• ETAPA V – DOCUMENTATIE TEHNICA AS – BUILD-  .........................lei fara TVA. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită caștigatoare, să prestam serviciile 
conform comenzilor beneficiarului. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________ (durata in 
litere si cifre) zile, respectiv până la data de ___________________________,(ziua/luna/anul)  și ea va 
ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.      
6. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice altă ofertă pe 

care o puteți primi. 
             7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de  
5% din prețul Contractului, care va fi constituita prin.....................................................................                            
                                                                                                     [completati modalitatea aleasa]. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

Subsemnatul_______________, în calitate de _________________, legal autorizat să semnez                              
                  (semnătura autorizată)                   (calitate de reprezentare) 

oferta pentru și în numele ____________________________________. 
                                           (denumirea/numele operatorului economic) 
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