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SOLICITARE DE OFERTA 

 

I. DATE GENERALE 
Vă rugăm să transmiteți Oferta Tehnico-Finaciară pentru furnizare de produse conform celor descrise în 
caietul de sarcini atașat, necesare în cadrul proiectului POCU 103886  START UP BANAT 
 
Achizitor : A.I.M.M.A.I.P.E. Timișoara 
 
II. CONDIȚII OBLIGATORII 

Ofertantul va elabora Oferta Tehnico - Financiară după cum urmează:  

1. Oferta financiară se va elaboră prin completarea si asumarea tabelului în formatul excel, atașat și va 
conține toate pozițille de produse solicitate, fără a modifica ordinea pozițiilor. 

2. Preţurile se vor prezenta: preț/unitate, preț fara TVA, TVA, preţ total cu TVA. 
3. Valorile produselor ofertate cuprinse în oferta financiară vor fi exprimate în lei, rotunjite la două   

zecimale, din care: valoare fără TVA, valoare TVA, valoare totală. 
4. În ofertă se va preciza termenul de livrare și termenul de garanție pentru fiecare produs ofertat. 
5. În ofertă se va preciza termenul de valabilitate al ofertei. 

 
III.  
IV. CONDIȚII GENERALE 

La elaborarea ofertei, Ofertantul va ţine seama de următoarele: 
1. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile. 
2. Oferta Tehnic va conţine în mod minimal specificaţiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini. 
3. Plata pentru furnizarea produselor se va realiza pe baza facturii acceptate de Achizitor, însoţită de  

documentele care atestă furnizarea produselor. 
4. Terme 
5. nul de plată este de maxim 30 zile de la semnarea, fără obiecțiuni, de către Comisia de Recepție a 

Notei de recepție și constatare diferențe a produselor livrate, pe baza facturii emise de Furnizor. 
Plata se va face în lei prin O.P. în Trezorie. 

6. Durata contractului: 30 zile de la data semnării contractului. 
7. Termenul de furnizare a produselor este de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului.  
8. Furnizorul va livra presta serviciile în locaţia indicată de Achizitor. 
9. Termenul de depunere/transmitere a Ofertei Tehnico - Financiare este până cel mai târziu la data de 

12/06/2019, ora 18:00, e-mail: lucica.lupascu@imm.gov.ro 
 

V. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚII este de 1333,34 LEI fara TVA. 
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IMPORTANT 
  Achizitorul va atribui contractul ofertantului a cărui ofertă admisibilă  va fi stabilită ca avînd prețul cel 
mai scăzut pentru toate produsele. 
  Oferta Tehnico - financiară se va elabora cu respectarea întocmai a cerinţelor cuprinse în solicitarea de 
ofertă şi caietul de sarcini anexat. 
  Oferta Tehnico – financiară, asumată de operatorul economic prin semnătură și ștampilă, se va transmite 
la adresa de mail lucica.lupascu@imm.gov.ro, 

Orice solicitare de clarificări și răspunsurile la clarificări privind documentația de atribuire se vor 
transmite la adresa de mail lucica.lupascu@imm.gov.ro. 

Ofertele incomplete, sau cele care nu vor respecta cerințele mai sus menționate, nu vor fi supuse 
analizei. 

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulțumim! 
 
 
 
 
Responsabil Achiziții,             Responsabil Finaciar POCU 103886   
 
Ing. Tomița Costăchesu            Ec. Lucica Lupașcu 
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