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OPERATOR ECONOMIC 
.................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) 

 
 

 FORMULAR DE OFERTA 
 

 
Catre  

MUNICIPIUL TIMISOARA 
          B-dul. C.D.LOGA, nr.1 - TIMISOARA 
 

 
 
1.Examinând documentatia de atribuire: subsemnatul ............................................................., 
reprezentant al ofertantului 
.................................................................................................................................................. 
(denumirea/numele ofertantului), avand sediul in .......................................................................str. 
......................................................................nr.....................bl............sc.........et...........ap.........., 
tel:........................................, fax:.............................., tel mobil: 
.........................................................................CUI................................................ , nr. 
inmatriculare in Registrul Comertului ......................................................,  ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia pusa la dispozitie  pe site-ul 
PMT: www.primariatm.ro si studiata, sa realizam lucrarile (proiectare si executie) „Adapatare 
instalatii electrice in vederea racordarii la nivelul de tensiune de 20kV”, in vederea finalizarii 
obiectivului de investitii „Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor 
unitati de cogenerare cu moteoare termice. Modernizare CT Dunarea”,  conform clauzelor 
contractuale pentru suma de ................................................... lei (suma în litere şi în cifre), la 
care se adauga TVA în valoare de ...................................................... lei (suma în litere şi în 
cifre).  
Valoarea ofertata e formata din: 

 Contravaloarea serviciilor de proiectare .................................lei fara TVA 
 Contravaloarea executiei lucrarilor ............................................lei fara TVA. 

 
2.Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa realizam lucrarile , 
în termenele impuse in documentatia de atribuire. 
                  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile, (saizeci zile) 
respectiv pâna la data de ............................... (ziua/luna/anul) si ea va ramâne obligatorie pentru 
noi, si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 
sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de 
atribuire, respectiv in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. 
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5. Până la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind 
castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
6. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi. 
    

 
Data _____/_____/_____ 

 
...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic 

Anexă la ofertă 
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 Anexa C7 
 

 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

 
Lucrari executate de subcontractanti in 
cadrul contractului/acordului-cadru 
 

Subcontractant 1 
Tipul lucrarilor care vor fi executate: 

 ……………………… 
  

Valoare: …………………………lei, reprezentand …..% din 
valoarea fara TVA a contractului 
Acord subcontractare nr.: ……………………… 
Subcontractant 2 
 ….         

Lucrari executate de asociati in cadrul 
contractului/acordului-cadru 
 

Asociat 1 
Tipul lucrarilor care vor fi executate: 

 ……………………… 
  

Valoare: …………………………lei, reprezentand …..% din 
valoarea fara TVA a contractului 
Acord subcontractare nr.: ……………………… 
Asociat 2 
…….              

Garantia de buna executie va fi constituita 
sub forma 

................................................................. 
( se specifică modul în care se constituie garanţia de bună 
execuţie – se va alege una din variantele prevazute in 
modelul de contract)

 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie 

 
....................................................................... 
(% din pretul total ofertat) 

 
Perioada de garantie de buna executie 

 
......................................... ani 
 

 
 

 
  

OFERTANT, 
.......................... 

(semnătura autorizată si stampila ) 
 

 
 
 


