
FORMULAR 10B 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

   (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, _______________________reprezentanţi 

ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în  
(denumirea/numele ofertantului) 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
prestăm servicii de reîncărcare cartuşe cu toner pentru imprimante pentru suma de: 
________________________(moneda ofertei) la care se  

  (suma in litere si in cifre) 
adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ____________________. 
                                                       (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile conform anexei 1 la prezentul formular de ofertă. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
_____________________________zile, respectiv până la data de ___________________________,  

(durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
și ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

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. 

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

Întelegem ca 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 semnez 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                 (denumire/nume operator economic) 
 

____________________ 
      (semnatura) 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXA 1 
 

1 2 3 4 5 7 

  
Nr. 
crt 

TIPURI  DE 
CARTUSE 

Pret 
reincarcare 
/ buc (TVA 
inclus) 

Cantitate 
estimata 
(buc) 

Pret 
schimbare 
chip 
(la cartusele 
dotate cu 
chip)/buc  
(TVA inclus) 

Total 
(reincarcare+chi
p)  (TVA inclus) 
col.7 = (col.3 x 
col.4)+(col.5 x 
col4) 

1 CF30X  25   

2 CE285A  15   

3 Q2612A   6   

4 FX10  2   

5 Q7553X   2   

6 CE505X  12   

7 CE505A  6   

8 CF280X  8   

9 CE255X  10   

10 CF226X  20   

11 CF283A  12   

12 Canon 737  18   

13 Canon 728  6   

14 MLT-D103L  12   

15 MLT-D116L  10   

 


