DENUMIRE OFERTANT

FORMULAR DE OFERTĂ
Către:
Ministerul Afacerilor Interne
Domnilor,
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului (denumirea/numele ofertantului)..................................................., ne oferim ca, în
conformitate
cu
cerinţele
cuprinse
în
caietul
de
sarcini,
să
prestăm
serviciile................................................................................................ (denumirea achiziției), cod CPV
_________________ pentru suma totală de
…….......................... lei
(suma în litere şi
cifre......................................................), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de .............................. (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 de zile, respectiv până la data de
................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la atribuirea şi semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între
noi.
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.

(Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul)............................., în calitate de
......................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele....................... (denumirea/numele
ofertantului)
Data ....../......../........

Semnătura persoanei legal autorizate .......................

DENUMIRE OFERTANT
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt

Denumire

U.M.

Cant.

Pret
unitar lei
fara TVA

Valoare lei
fara TVA

TVA

Valoare lei
cu TVA

/zi
Subpachet servicii elaborare de către doi experţi a unei curricule, precum şi a materialelor necesare pentru
sesiunile de formare/instruire

1.

Servicii elaborare de către doi
experţi a unei curricule, precum
şi a materialelor necesare pentru
sesiunile de formare/instruire

serviciu

14 zile

(7 zile x 2 formatori)
Total subpachet 1

Nr.
crt

Denumire

U.M.

Cant.

Pret
unitar lei
fara TVA

Valoare lei
fara TVA

TVA

Valoare lei
cu TVA

/zi
Subpachet servicii susţinere de către doi experţi a 17 sesiuni de formare/instruire privind identificarea victimelor
traficului de persoane cetăţeni români (15 sesiuni) şi cetăţeni străini (2 sesiuni)

1.

Servicii susţinere de către doi
experţi a 17 sesiuni de
formare/instruire privind
identificare victimelor traficului
de persoane cetăţeni români (15
sesiuni) şi cetăţeni străini (2
sesiuni).

serviciu

68 zile

(34 zile x 2 formatori)
Total subpachet 2
TOTAL GENERAL
Pachet servicii de contractare a doi experți pentru elaborarea
curriculei şi a materialelor necesare sesiunilor de formare/instruire şi
pentru susţinerea a 17 sesiuni de formare/instruire privind
identificarea victimelor traficului de persoane cetăţeni români (15
sesiuni) şi cetăţeni străini (2 sesiuni)
Notă :
Pentru exprimarea tarifelor unitare, ofertanții vor folosi 2 zecimale. Prezentarea tuturor tarifelor ofertate se va face
in LEI fără TVA.

(Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul)............................., în calitate de
......................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele....................... (denumirea/numele
ofertantului)
Data completării ...............
Semnătura persoanei legal autorizate ........................

