
 
 
FORMULARUL 11 
 
OFERTANTUL                               Inregistrat la sediul autoritatii 
contractante 
______________________      nr. _________ / __ . __ . 2018 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
                                          SCRISOARE DE INAINTARE 
 
Catre _______________________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 
 
 
Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului___________________________ noi ____________________________ 
           (denumirea contractului de achizitie publica)        (denumirea/numele ofertantului) 
        
va transmitem alaturat urmatoarele: 
  
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 
a) oferta pentru:____________________________________; 
 
 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 Data completarii __ . __ . 2018 
 
 Cu stima, 
 
 
Operator economic, 
 
___________________ 
(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARUL 8 

 

OFERTANTUL       înregistrat la sediul autorităţii contractante 
 .....................................  nr. ....................... / ............................  
(denumirea / numele) 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.11-13 
    

 
Domnilor, 
   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________,  

        (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionata, sa livrăm și instalăm o centrală termică murală cu condensare (conform formularului 9, 
Centralizatorul de preturi), pentru suma TOTALA  de _____________________________ lei,                                            
                                                                                                                                                  
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ........................................................... ..lei. 
                                                                                                             
 
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem livrarea produserlor în 
maximum 45 zile de la semnarea contractului.                   

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  
şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
     4. Precizam ca: 

  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 opţiunea corespunzatoare) 

     5. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi 
primi. 
 
 
 
 

Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                            (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 



 
FORMULARUL 9 
OFERTANT 
............................................ 
    (denumire/nume) 
 
 
                    

CENTRALIZATORUL FINANCIAR  
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produse Preţ unitar, 
fără    TVA 

- lei - 

Cantitate 
 

-buc.- 

Preţ total, 
fără TVA, 

- lei - 
1.  Cazan mural în condensare HP 

150 KW  
 2  

2. Kit evacuare cascadă   2  

3. Unitate control   1  

4. Interfață comunicare bus   2  

5. Senzor exterior   1  

6. Senzor circuit zonă   4  

7. Tablou electric   1  

8. Senzor ACM    2  

9. Pompă simplă circuit cazan   2  

10. Pompă dublă circuit pardoseală   1  

11. Radiatoare din fontă    70  

                                                                       TOTAL   GENERAL       
 

 
 
 

Notă: Oferta este admisibilă, numai în cazul în care se vor oferta toate  
categoriile de produse. 

 
 

 
Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                            (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 


