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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către...........................................................................................................
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,
Examinând  documentația  de  atribuire,  subsemnații,  reprezentanți  ai  ofertantului

____________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile
(denumirea/numele ofertantului)

și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să concesionăm serviciile de operare a 
parcului de_______________________, în suprafață de _______ mp, situat în Cluj-Napoca, în 
incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni,  str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 
FN, pentru suma de/ la un tarif/ la un tarif mediu de ______________________________  lei/lună.

(suma în litere și în cifre)

Ne  angajăm  să  menținem  această  ofertă  valabilă  pentru  o  durată  de
_________________________ zile, respectiv până la data de ______-_____-_____, și ea va rămâne
(durata în litere și cifre)               (ziua/luna/anul)
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la  încheierea și  semnarea contractului  de concesionare această  ofertă,  împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:   
I_I  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă

separat, marcat în mod clar ”alternativă”;
I_I nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare,
să  constituim  garanția  de  bună  execuție  în  conformitate  cu  prevederile  din  documentația  de
atribuire.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă
pe care o puteți primi.

Data _____/_____/________

..............................................................
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

În calitate de ........................................................legal autorizat să semnez oferta și pentru și în
numele..................................................................(denumirea/numele operatorului economic)  
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