.............................................
(denumirea/numele ofertant)
Către:

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.)
OFERTA FINANCIARĂ
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
................ ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm
........................ ............................................................. pentru prețul de
........................................................... (cifre și litere) lei la care se adaugă
..................... (cifre și litere) lei, valoarea TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm
....................................................................................................
în
termenul de ......... zile/ore (după caz) înscris în Propunerea tehnică și pe toată perioada
contractului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................... zile (durata în litere şi cifre) 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 încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca
fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă
primită, dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de
atribuire.

Data _____/_____/_____

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexă
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
CĂTRE:
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ DETALIATĂ
Prin prezenta, vă transmitem următoarea ofertă de preţ pentru achiziția unui autoturism de teren S.U.V. cu tracțiune 4x4
Marca
Model
Producător
Nr.
Denumire produs
UM
Cant.
Preț unitar Valoare totală
Valoare totală
crt.
lei fără
lei fără TVA
cu TVA inclus
TVA
Autoturism de teren
S.U.V. cu tracțiune 4x4
Buc.
1
TOTAL
NOTĂ:
a) Operatorul economic va face o descriere a produselor ofertate precizand dacă acestea îndeplinesc /sau nu cerințele minime solicitate în Caietul de
sarcini.
Data _____/_____/_____
Subsemnatul ...............................................................în calitate de ............................................
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic
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