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OPERATOR ECONOMIC         FORMULAR 10A 

 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către _______________________________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

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 de atribuire, să  

furnizăm produsele pentru achiziția directă având ca obiect „Achiziționare cartușe imprimante 

și tonere” pentru suma de  ______________________lei, la care se adaugă taxa pe valoarea  

                                                  (suma în litere şi în cifre) 

 

adăugată în valoare de ________________________________, defalcat conform ANEXEI nr.1. 

                                           (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 

produsele în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la comanda achizitorului. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

_______________________________ zile, respectiv până la data de _____________________, 

   (durata în litere şi cifre)               (ziua/luna/anul) 

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 achiziţie publică această ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 

  _ 

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

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

     _ 

    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 

 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

Data _______________ 

 

 

___________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să  

 (semnătura) 

semnez oferta pentru şi în numele ________________________________________. 

 (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 



 2 

ANEXA 1 

 

 

NR. 

CRT. 

TIPURI 

IMPRIMANTE 

Tip 

cartuşnou 

negru/color 

Cantitate 

estimată pe 

perioada 

contractului 

(buc) 

Preț 

unitar 

(lei fără 

TVA) 

Valoare 

totală 

(lei fără 

TVA) 

Valoare 

TVA 

Valoare 

totală (lei 

cu TVA) 

1. HP LASER 

P1102 

Negru CE 285A 5     

2. HP LASER 

CP2025 

Negru CC530L 1     

Color CC531L 1     

Color CC532L 1     

Color CC533L 1     

3. OKI C833DN Negru 46471104 1     

Color 46471101 1     

Color 46471102 1     

Color 46471103 1     

4. SAMSUNG 

XPRES M2026 

Negru MLT-

D111S 

4     

5. PHASER3020 Negru 

106R02773 

4     

6. Lexmark CX310 Negru 802K 2     

Color 802Y 1     

Color 802M 1     

Color 802C 1     

7. Canon Laser 

MF4750 

Negru CRG728 1     

8. OKI C841 DN Negru 44844505 1     

9. CANON 

IRC30251 A3 

LASER MFP 

Negru C-EXV-

54BK 

1     

Color C-EXV-

54M 

1     

Color C-EXV-

54Y 

1     

Color C-EXV-

54C 

1     

 


