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CAIET DE SARCINI  

 

Pentru atribuirea contractului de achizitie: organizare conferința 

interregională cod CPV 55120000-7 

Denumirea autoritatii contractante - CENTRUL REGIONAL DE FORMARE 

PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN - Adresă: Turnu Magurele, Str. Taberei nr. 2, judetul 

Teleorman, 145200, Ţara: România 

Contextul general  

Organizarea acestei conferinte se realizează in cadrul proiectului „Parteneriat public - privat pentru 

formare continua performanta - PPPFCP” POSDRU/123/4.1 /S/ 132142, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European și Bugetul Național prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013.  

Beneficiarii acestui proiect sunt Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu 

din cadrul ANOFM  in calitate de solicitant si Partenerii : Centrul Regional de Formare Profesionala a 

Adultilor Brasov, Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman, Centrul Regional de 

Formare Profesionala a Adultilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Cluj, SOCIAL 

COM SRL, INSOFT Development & Consulting S.R.L, Asociatia „TINERII MANAGERI”, Innovazione 

Terziario s.c.a.r.l – ITER 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate 

clientilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite si fluidizarea schimbului de informatii, 

cuprinzand Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, 

Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia.  

Pe termen lung, proiectul genereaza efecte pozitive ca urmare a realizarii unei abordari si unor 

metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesionala: cresterea motivatiei pentru dezvoltarea 

profesionala, interconectarea furnizorilor serviciilor de formare profesionala si a agentiilor de formare 

profesionala locale si regionale ducand astfel la cresterea calitatii, eficientei si transparentei SPO.  

Astfel se urmareste asigurarea accesului facil al clientilor grupului tinta la serviciile de formare prin 

realizarea unui parteneriat activ pentru modernizarea serviciului public de formare profesionala ce stimuleaza 

mobilitatea fortei de munca prin oferirea de pachete de programe de formare profesionale.  



                            
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013            Investeste in OAMENI 

2 
 

De asemenea se urmareste simplificarea schimbului de informatii intre membrii grupului tinta, 

asigurand intreconectarea acestora printr-un sistem informatic.   

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

OS1 Identificarea furnizorilor de formare profesionala din 4 regiuni de dezvoltare a 

Romaniei si integrarea acestora intr-un sistem unitar de evidenta si monitorizare 

OS2 Dezvoltarea si operationalizarea unei retele de furnizori de servicii de ocupare si 

formare profesionala in 4 regiuni de dezvoltare.  

OS3 Imbunatatirea accesului la serviciile de formare profesionala prin servicii de 

informare, consiliere si servicii de tip „self-service” in cadrul unui sistem informatic privind oferirea de 

servicii on line de inscriere la programele furnizorilor de formare profesionala a adultilor in patru regiuni de 

dezvoltare.  

OS4 Imbunatatirea retelei de furnizori de servicii de ocupare si formare profesionala in cele 4 

regiuni de dezvoltare.  

Organizarea conferințelor interregionale are ca scop asigurarea indeplinirii OS3 al proiectului.  

Organizarea conferințelor interregionale se regasește în cadrul Activității  A7 Conferinte 

interregionale pentru transfer de bune practici si schimb de experienta in domeniul colaborarii cu furnizorii 

privati de servicii de ocupare si formare in scopul identificarii celor mai bune solutii de colaborare de tip 

public–privat(L1-L14;S,P1-P5).  

 

1. INFORMATII GENERALE 

 

1.1. Achizitor: 

Denumire: CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN 

Adresă: Adresă: Turnu Magurele, Str. Taberei nr. 2, judetul Teleorman, 145200, Ţara: România 

Persoană de contact: Nelu DINCA/Silvica 

Mariana CEANGARU 

Telefon:   

0733982978 – Nelu DINCA 

0720470022 – Silvica Mariana 

CEANGARU 

 

CIF: 14435501 

Achizitor: CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A 

ADULTILOR TELEORMAN 

Titlul proiectului  „Parteneriat public - privat pentru formare continua performanta - PPPFCP” 

Nr. contractului de 

Finantare: 
POSDRU/123/4.1 /S/ 132142 

Calitatatea achizitorului in 

cadrul proiectului 

Partener  



                            
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013            Investeste in OAMENI 

3 
 

E-mail: crfpateleorman@hotmail.com Fax: 0247 - 417291 

Adresă de Internet:  -  

 

1.2.  CALENDARUL PROCEDURII 

Data si ora limita recomandata de solicitare a clarificarilor 07.07.2014 ora 10:00 

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari 08.07.2014 ora 16:00 

Data si ora de depunere a ofertelor 10.07.2014 ora 10:00 

Data si ora limita de deschidere a ofertelor 11.07.2014 ora 10:00 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

2.1. Descriere 

2.1.1 Denumirea contractului de achiziţie: servicii de organizare conferința interregională cod CPV 55120000-

7 pentru Regiunea Sud Muntenia 

2.1.2. Se doreste achizitionarea de servicii de organizare conferința interregională cod CPV 55120000-7 pentru 

Regiunea Sud Muntenia, in cadrul proiectului „Parteneriat public - privat pentru formare continua performanta - 

PPPFCP”, POSDRU/123/4.1 /S/ 132142  , cofinantat  din Fondul Social European prin Programul Operational 

Dezvoltarea Resurselor umane 2007 - 2013 

2.1.3. Procedura se finalizează prin:   

Contract de achiziţie    x                    Încheierea unui acord-cadru   

3. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai mic                                                                                                                               X 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de 

redactarea a ofertei 

Limba română 

4.2. Moneda în care 

este exprimat preţul 

contractului 

Lei  

4.3. Perioada 

minimă de 

valabilitate a ofertei 

30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

4.4. Modul de 

prezentare a ofertei 

 

Oferta trebuie sa indeplineasca toate cerintele impuse in specificatiile tehnice de la 

punctul 6. Neindeplinirea unei cerinte din specificatiile tehnice conduce la respingerea 

ofertei. 

Se accepta asocierea pentru depunerea ofertei. 

Oferta va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului sau de reprezentantii legali 

ai asociatiilor, va fi stampilata de ofertant sau asociati (dupa caz), va fi prezentata in 

plic inchis, va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului 

pe toată perioada de valabilitate stabilită de achizitor (conform 4.3). 

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul în lei fără TVA. 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai mic. 

Valoarea maxima a ofertei este de 70.000 lei . 

Oferta financiara se va completa conform Anexa nr. 4 si Anexa 5. 
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 La depunerea ofertei, ofertantul este obligat: 

1. Sa prezinte specificatiile tehnice astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 

corespondenţei ofertei cu specificaţiile tehnice solicitate ţinând cont de faptul că aceste 

specificaţii sunt minimale. 

2. Sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese, respectiv: 

ofertantul nu se afla in legatura cu conducerea CRFPA Teleorman (Nelu DINCA – 

Director, Silvica Mariana CEANGARU – Director adjunct), cu membrii comisiei de 

evaluare  si nici nu detine pachetul majoritar de actiuni in doua participante pentru 

acelasi tip de achizitie (Anexa 1). Daca apare o situatie de conflict de interese pe 

perioada derularii procedurii de achizitie si a derularii contractului de achzitie (dupa 

caz), ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de inadata, entitatea care a organizat 

aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective. In cazul 

asocierii declaratia este depusa de toti asociatii. 

3. Sa depuna Certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F. şi certificat de atestare 

fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe 

Locale. Din certificatele fiscale să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul 

lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. In 

cazul asocierii certificatele se depun de toti asociatii. Certificatele trbuie depuse in 

original sau in copie conforma. 

4. Sa depuna o declaratie ca nu se afla in stare de insolventa (Anexa 2). In cazul 

asocierii declaratia este depusa de toti asociatii. 

5. Sa depuna o declaratie din care sa rezulte că este abilitat să desfăşoare activitatile 

care fac obiectul achizitiei. În cazul depunerii unei oferte comune (asociere), fiecare 

asociat depune o declaratie din care sa rezulte că fiecare este abilitat să desfăşoare 

activitatile care fac obiectul achizitiei. (Anexa 3). In cazul asocierii declaratia este 

depusa de toti asociatii. 

6. Copie conform cu originalul dupa certificatul emis de Oficiul National al Registrului 

Comertului din care sa reiasa ca obiectul achizitiei are corespondent in codul CAEN. În 

cazul depunerii unei oferte comune (asociere) se vor depune copie conform cu 

originalul dupa certificatul emis de Oficiul National al Registrului Comertului pentru 

toti asociatii din care sa reiasa ca obiectul achizitiei are corespondent in codul CAEN. 

7. Ofertantii ONG vor depune copie conform cu originalul dupa hotararea de infiintare 

si statut din care sa faca dovada ca sunt abilitati să desfăşoare activitatile care fac 

obiectul achizitiei.   

Ofertele vor fi depuse la Secretariatul CRFPA Teleorman din loc Adresă: Turnu 

Magurele, Str. Taberei nr. 2, judetul Teleorman, 145200, Ţara: România.  

Ofertele stampilate, semnate si datate se vor depune prin posta, curier rapid sau 

direct la adresa achizitorului in plic inchis cu mentiunea: Oferta pentru achizitia de 

organizare conferința interregională cod CPV 55120000-7 . Pe plic se va indica 

numele/denumirea si adresa completa a ofertantului si sintagma “A nu se deschide 

pana la data de 11.07.2014, ora 10:00”  

4.5. Posibilitatea 

modificării ofertei 

Ofertantul/asociatii nu pot modifica conţinutul ofertei. 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului 

economic. 

Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită sau după expirarea datei 

si orei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se respinge, fara a intra in 

analiza. 
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4.6. Modalităţi de 

contestare a deciziei 

achizitorului de 

atribuire a 

contractului de 

achiziţie şi de 

soluţionare a 

contestaţiei 

Constestatiile vor putea fi depuse la sediul autoritatii contractante in 2 zile de la 

comunicarea rezultatului procedurii. 

4.7. Clauzele 

contractuale 

obligatorii, inclusiv 

condiţiile de 

actualizare/modifica

re a preţului 

contractului de 

achiziţie 

Contractul va cuprinde obligatoriu: datele de identificare ale celor doua parti semnatare 

(sau ale asociatiilor – dupa caz), obiectul, valoarea si durata contractului, oferta care 

contine specificatiile tehnice – anexa 1 si anexele 2,3,4 obligaţiile principale ale 

prestatorului, obligaţiile principale ale achizitorului, sancţiuni pentru neîndeplinirea 

culpabilă a obligaţiilor, recepţie şi verificări, incepere, finalizare, întârzieri, sistare, forta 

majora, solutionarea litigiilor. 

Oferta este ferma – pretul nu se poate modifica. 

 

5. Legislaţia aplicabilă: 

Ordonanta de Urgenta nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrarim publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

 

6. Specificatiile tehnice: 

 

Durata: 1 si ½ zi 

Număr participanți:  aproximativ 60  pers.  

SALA CONFERINTA 

 Sala hotel minim trei stele, capacitate minim 60 persoane, sonorizare, microfoane in prezidiu + 

un microfon mobil in sala, ecran de prezentare, videoproiector ; acces la conexiune internet, 1 flipchart cu 

hartie si 1 set de markere, acces la facilitate de printare si multiplicare. 

 va fi suficient de spatioasa pentru a gazdui numarul estimat de participanți in conditii bune, 

fara a fi aglomerat, cu posibilitati variate de aranjare dotata cu mobilier modular, amplasat in  functie de 

necesitatile autoritatii contractante si prezidiu  

 va avea lumina naturala, dar cu posibilitate de proiectie in conditii bune. 

 va avea suficiente scaune pentru numarul de participanti estimat si prezidiu. 

 va fi prevazuta cu instalatie de aer conditionat. 

Dotari obligatorii ale salii: 

 conexiune wireless la internet, ce va fi asigurata gratuit pe parcursul desfasurarii 

evenimentului. 

 video proiector  cu posibilitate de conectare VGA  si HDMI la calculator (laptop), masa pentru 

video proiector, ecran pentru video proiector, telecomanda pentru video proiector, indicator laser 
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 flipchart pe stativ si consumabile aferente, hartie A4 alba (5 coli/participant), 1 set markere de 

diferite culori 

 acces prize, prelungitoare (minim 2 m). 

Sala/hol in imediata apropiere a salii special pentru secretariat si inregistrarea participantilor la 

eveniment. 

Nota: Prestatorul va prezenta fotografii si linkuri catre websitul locatiei propuse. Nu vor fi admise 

ofertele in care vor fi prezentate ca si sali de conferinta spatiile de restaurant din cadrul hotelului.  

Prestatorul va asigura prezenta la locul desfasurarii conferintei si pe toata durata acestuia a unui 

coordinator, precum si personal ajutator ( minim 2 persoane) care vor acorda asistenta participantilor si va 

remedia eventualele probleme tehnice aparute, costurile personalului sunt considerate incluse in pretul 

ofertat. 

Pe masa de prezidiu vor fi amplasate etichete de identificare pentru vorbitori, apa plata si pahare. 

Prestatorul va distribui material informative participantilor la conferinta. 

 

CAZARE , SERVICII DE MASA 

 Cazare o noapte, 45 de camere single cu mic dejun inclus. Hotel minim trei stele, tarif maxim 

cazare hotel– 300 lei/zi/persoana (suma cu TVA). Hotelul va fi situat in aceeasi locatie in care se afla sala de 

conferinta sau la o distanta de maxim 1.000 m.  

 Prestatorul va atasa ofertei imagini din camerele de hotel propuse. Camerele hotelului trebuie 

sa aiba climatizare sau aer conditionat, televizor abonament cablu gratuit, acces gratuit la internet si uscator de 

par. Se vor achita numai camerele de hotel efectiv ocupate. Acces gratuit la internet.  

 Masa: 1 cina, 1 dejun, 1 masa de pranz, pentru 60 de persoane. Prestatorul va atasa la oferta 

trimisa 2 variante de meniuri pentru pranz, respectiv cina. Meniurile vor contine:  aperitive, minim 2 feluri de 

mancare calda, salate, desert, apa plata, apa minerala, cafea, zahar, lapte pentru cafea. Prestatorul va prezenta 

si meniuri vegetariene sau de post. 

 

SERVICII CATERING 

- Cafea 

- Ceai 

- Sucuri de fructe 

- Apa minerala si apa plata 

- Produse patiserie dulci si sarate 

 

TRANSPORT 

Prestatorul va asigura transportul participantiilor de la locul de domiciliu pana la locatia 

evenimentului, dus-intors. Transportul se va deconta pe baza documentelor justificative (bilet mijloc de 

transport sau bon fiscal reprezentand convaloarea combustibilului pentru un consum de 7,5 l/100 km).    
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OBLIGATII ALE PRESTATORULUI: 

ORGANIZARE:  

Prestatorul va stabili, in colaborare cu coordonatorul de proiect al CRFPA Teleorman, lista 

participantilor, in functie de confirmariile de participare primite de catre autoritatea contractanta in urma 

transmiterii invitatiilor de participare. Prestatorul va publica comunicatul de presa. 

Prestatorul va fi prezent la acest eveniment si va asigura:  inregistrarea,  predarea camerelor de 

hotel, a mapelor participantilor, intocmirea listelor de prezenta la eveniment, realizarea fotografiilor. 

Prestatorul va intocmi cate un tabel de prezenta a participantilor (nume, prenume, semnatura 

olografa) din care sa reiasa ca participantii au beneficiat de pranz, cina, catering si transport, pe care il ca 

prezenta autoritatii contractante la sfarsitul evenimentului. 

Prestatorul va asigura servicii de fotografiere si filmare (minim 20 de fotografii, din care sa reiasa 

amploarea evenimentului si sa fie evidentiati toti vorbitorii, din care sa reiasa momentele relevante ale 

conferinte). 

PROMOVARE: 

Prestatorul se angajeaza prin contract sa: 

 mobilizeze si sa asigure prezenta a cel putin 2 reprezentanti mass-media si aparitia a cel putin 

2 interviuri/articole in mass-media locala/nationala. 

 sa monitorizeze media locala/nationala in urma evenimentului si sa prezinte beneficiarului in 

termen de 7 zile de la eveniment copii dupa toate aparitiile din media locala/nationala 

Astfel, prestatorul va livra Autoritatii Contractante: 

 in cazul participarii unei/unor televiziuni: un DVD cu copia meterialului filmat si difuzat. 

 in cazul participarii unui/unor posture de radio: un DVD cu copia materialului inregistrat si 

difuzat. 

 in cazul participarii jurnalistilor din presa scrisa: un exemplar al publicatiei in care au aparut 

articolele din presa, inclusiv comunicatul de presa sau un print screen, in cazul presei online. 

 

 

Pe tot parcursul derularii contractului CRFPA Teleorman, prin reprezentantii 

sai  va monitoriza activitatea prestatorului. 

Reprezentant legal  

Nelu DINCA  
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ANEXA 1  

 

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 

Subsemnata/ul ............................................ reprezentant legal al .............................................................  

in calitate de ofertant la procedura de achizitie privind atribuirea contractului de achizitionarea de servicii de 

organizare conferința interregională cod CPV 55120000-7 pentru Regiunea Sud - Muntenia, in cadrul 

proiectului „Parteneriat public - privat pentru formare continua performanta - PPPFCP”, POSDRU/123/4.1 /S/ 

132142  , cofinantat  din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor umane 

2007 – 2013 declar pe prorie raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate 

faptei de fals in acte publice, ca: Nu ma aflu in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art 14 din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 66/2011 privind prevenirea, constatarea si santionarea neregulilor 

aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, si 

anume nu ma aflu in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertant, 

intre membrii comisiei de evaluare si ofertant si nu detin, in calitate de ofertant castigator, pachetul majoritar 

de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.  

De asemenea, declar ca am luat cunostinta de obligatia pe care o am de notifica in scris achizitorul de 

indata ce apare o situatie de conflict de interese pe perioada de derularii procedurii de achizitie si de a lua 

masuri pentru inlaturarea situatiei respective, in conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011.  

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun.  

 

Data, 

…………………………… 

Semnatura 

………………………….. 

Stampila 

…………………………… 
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ANEXA 2 

 

DECLARATIE 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………………………………...,reprezentant 

legal al ……………………………………………………………………………………. cunoscând că falsul 

în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe 

propria răspundere ca firma ....................................................................................... nu este inregistrata cu 

datorii la nu se afla in stare de insolventa. 

 

 

 

Data, 

…………………………… 

Semnatura 

………………………….. 

Stampila 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

  



                            
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013            Investeste in OAMENI 

10 
 

ANEXA 3 

 

 

 

 

 DECLARATIE 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata………………………………………………………………………………..,

reprezentant legal al ……………………………………………………………………………. cunoscând că 

falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar 

pe propria răspundere ca firma   ......................................................................... este abilitata sa desfasoare 

activitatile care fac obiectul achizitiei de Servicii de organizare conferința interregională cod CPV 55120000-7 

pentru Regiunea Sud Muntenia, in cadrul proiectului „Parteneriat public - privat pentru formare continua 

performanta - PPPFCP”, POSDRU/123/4.1 /S/ 132142  , cofinantat  din Fondul Social European prin 

Programul Operational Dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013. 

 

 

 

 

Data, 

…………………………… 

Semnatura 

………………………….. 

Stampila 

…………………………… 
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Operator economic        Anexa nr. 4 

_________________________ 

  (denumirea / numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTÃ 

 

 Cãtre, 

  Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman 

  Adresă: Turnu Magurele, StrTaberei nr. 2, judetul Teleorman, 145200, Ţara: România 

 

  1. Examinând documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii 

.......................................................................................... .............................................................., reprezentanti legali ofertantului 

...........................……………………………………………….  

 (denumirea /numele ofertantului)  

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam  “Servicii de 

organizare conferința interregională cod CPV 55120000-7 pentru Regiunea Sud Muntenia, in cadrul proiectului „Parteneriat public - 

privat pentru formare continua performanta - PPPFCP”, POSDRU/123/4.1 /S/ 132142  , cofinantat  din Fondul Social European prin 

Programul Operational Dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013, pentru suma de  

de:............................................................................. lei la care se adauga TVA in valoare de ............................ lei. 

 (suma in litere si cifre) 

 

 2. Ne angajam ca in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in conformitate cu cerintele 

din caietul de sarcini. 

 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ________________zile de la data depunerii ofertei, 

respectiv pana la data de _________________ si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

  4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajament intre noi. 

 5. Precizam cã :  

  nu depunem ofertã alternativã. 

 

 Data ……. / ………………. / ……… 

 

 Subsemnatul: (numele si prenumele)………………………………….., 

in calitate de (administrator, director)…………………………………………… 

legal autorizat sã semnez oferta  

pentru si in numele: (denumirea/numele ofertantului)……………. …………………………… 

 

 

  …………………………………………………………….. 

  (Semnãtura autorizatã si stampila) 
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Operator economic        Anexa nr. 5 

_________________________ 

  (denumirea / numele) 

 

 

DETALIERE OFERTA FINANCIARA 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu UM Cantiate Pret Unitar Valoare 

1. Cazare camere 45   

2. Cina persoane 60   

3. Pranz persoane 60   

4. Catering persoane 60   

5. Transport eveniment 1   

6. Organizare eveniment 1   

7. Promovare eveniment 1   

TOTAL  

 

 

Data, 

…………………………… 

Semnatura 

………………………….. 

Stampila 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


