
     OFERTANTUL  

.............………….......  

 (denumirea/numele)  
FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 
Către, 

R.A. AEROPORTUL „STEFAN CEL MARE” 

Str. Aeroportului nr.1, oras Salcea, judetul Suceava, cod postal 727475 
 

Examinând anunţul dumneavoastră, subsemnatul...................................................... reprezentant 

al ofertantului ...................................……………..................................., ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată,  să 

furnizăm un Motor diesel 1D6 cu 6 cilindri în linie care echipează Autofreza  D-470 pe șasiu 

6x6 ZIL157 pentru Aeroportul ”Ștefan cel Mare’’ Suceava, în valoare 

de............................................ (sumele se vor trece si in cifre si litere) ................................................................. 

LEI fără TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de..…............................lei 
(sumele se vor trece si in cifre si litere)  ................................................................................................... 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm un Motor 

diesel 1D6 cu 6 cilindri în linie care echipează Autofreza D-470 pe șasiu 6x6 ZIL157, 

conform termenului de livrare din caietului de sarcini. 

 

Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă în lei pe o durata de 30 de zile de la data ofertei, 

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate.  

 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 

ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 nu depunem ofertă alternativă. 

 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta ofertă pe 

care o puteţi primi. 

 

Ne angajam sa respectăm în totalitate prevederile caietului de sarcini, anexam prezentei şi oferta 

tehnică 

 

Data completării ........................... 

...................................................... 
(nume, prenume, sennatura) 

Subsemnatul ……………………………………………………………………………….. în 

calitate de……………………………………………….. legal autorizat să semnez oferta pentru 

şi în numele….................................................................          (denumirea/numele ofertantului) 


