
 
 

    
 

 
E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate Cod SMIS 2014+: 128215 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 
 

 

 

Nr. 452/ETIC/24.09.2020 

 

 

ERATĂ 

la documentația publicată în data de 22.09.2020 pentru achiziția de servicii de organizare 
evenimente – dezbateri regionale Partener USV 

 

În fișa de date, la secțiunea VI.7) Modul de prezentare a ofertei, textul “Oferta va fi prezentată 
într-un plic închis şi sigilat, marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 29.09.2020 ora 11:00” 
cu mențiunea ”Oferta servicii  organizare evenimente-dezbateri, proiect E.T.I.C ””,  SE VA CITI 
“Oferta va fi prezentată într-un plic închis şi sigilat, marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
DE 02.10.2020 ora 11:00” cu mențiunea ”Oferta servicii  organizare evenimente-dezbateri, proiect 
E.T.I.C ”” 
 

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR este: 02.10.2020, ora 10:00 

 

În fișa de date, la secțiunea VI.8) Deschiderea ofertelor, textul “Ședinţa de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 29.09.2020, ora 11:00 la sediul proiectului din Str. Putul cu plopi nr.7, sector 
1, București” SE VA CITI “Ședinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.10.2020, ora 
11:00 la sediul proiectului din Str. Putul cu plopi nr.7, sector 1, București” 

 

În fișa de date, la secțiunea V.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare), 
textul “Persoanele cu functii de conducere din autoritatea contractanta: Monica Anisie-ministru, 
Gigel Paraschiv – secretar de stat, Dragos Lucian Radulescu – secretar de stat, Raluca Robu- manager 
proiect, Eugenia Manole - responsabil financiar” SE VA CITI: “Persoanele cu functii de decizie din 
autoritatea contractanta: Monica Cristina Anisie-ministru, Gigel Paraschiv – secretar de stat, Mihaela 
Popa – secretar de stat, Raluca Robu- manager proiect, Eugenia Manole - responsabil financiar, Adriana 
Gălan – expert achiziții publice” 

 

 

 

 

In caietul de sarcini, la capitolul VIII Elaborarea Ofertei, lit. B Oferta financiară, tabelul  



 

LOT 1 - Buzău 

 

SERVICII Preţ 
unitar 

Cantitate 

 

Total lei 
fără TVA 

TVA Total lei cu 
TVA 

Servicii de asigurare pauză de lucru 1-tip 
pauza cafea/participant 

 20    

Servicii de asigurare pauză de lucru 2- tip 
dejun/participant (2 pauze x 20 
participanți) 

 40    

Servicii de cazare/persoană/zi (3 
persoane X 1 zi) 

 3    

Sala conferintă/zi  1    

TOTAL     

 

SE VA CITI: 

LOT 1 - Buzău 

 

SERVICII Preţ 
unitar 

Cantitate 

 

Total lei 
fără TVA 

TVA Total lei cu 
TVA 

Servicii de asigurare pauză de lucru 
1-tip pauza cafea/participant (2 
pauze x 20 participanți) 

 40    

Servicii de asigurare pauză de lucru 
2- tip dejun/participant (1 pauza x 
20 participanți) 

 20    

Servicii de cazare/persoană/zi (3 
persoane X 1 zi) 

 3    

Sala conferintă/zi  1    

TOTAL     

 

 

Respectiv, tabelul  



LOT 2 – Suceava 

 

SERVICII Preţ 
unitar 

Cantitate 

 

Total lei 
fără TVA 

TVA Total lei cu 
TVA 

Servicii de asigurare pauză de lucru 1-tip 
pauza cafea/participant 

 20    

Servicii de asigurare pauză de lucru 2- tip 
dejun/participant (2 pauze x 20 
participanți) 

 40    

Sala conferintă/zi  1    

TOTAL     

 

SE VA CITI: 

LOT 2 – Suceava 

 

SERVICII Preţ 
unitar 

Cantitate 

 

Total lei 
fără TVA 

TVA Total lei cu 
TVA 

Servicii de asigurare pauză de lucru 
1-tip pauza cafea/participant (2 
pauze x 20 participanți) 

 40    

Servicii de asigurare pauză de lucru 2- 
tip dejun/participant (1 pauză x 20 
participanți) 

 20    

Sala conferintă/zi  1    

TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR  DE OFERTĂ 

 

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

                     (denumirea  autorității  contractante  și adresa completă) 

 

    Domnilor, 

    1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 
______________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate 
cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm 
serviciile...............................  (obiectul achiziției), pentru suma de .....................lei (suma în 
cifre și în litere), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de.....................lei (suma 
în litere si în cifre). 

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile  
................, conform cerințelor caietului de sarcini. 

    3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile (durata în litere și 
în cifre), respectiv pană la data de ____________________(ziua/luna/anul) și ea va rămâne 
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

    5. Precizăm: 

     |_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 
separat, marcat în mod clar "alternativa"; 

     |_|  nu depunem oferta alternativă. 

          (se bifează optiunea corespunzătoare) 

    6. Întelegem ca nu sunteți obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta ofertă 
pe care o puteți primi. 

Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat  să semnez                             
(semnatura) 
oferta  pentru  și în numele ____________________________________. 
                                            (denumirea/numele operatorului economic             



 

Anexa 1A la formularul de ofertă 

 

 

 

 

Centralizator de prețuri – LOT I 

 

 

SERVICII Preţ 
unitar 

Cantitate 

 

Total lei 
fără TVA 

TVA Total lei cu 
TVA 

Servicii de asigurare pauză de lucru 1-tip 
pauza cafea/participant (2 pauze x 20 
participanți) 

 40    

Servicii de asigurare pauză de lucru 2- tip 
dejun/participant (1 pauză x 20 
participanți) 

 20    

Servicii de cazare/persoană/zi (3 
persoane X 1 zi) 

 3    

Sala conferintă/zi  1    

TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1B la formularul de ofertă 



 

 

 

 

Centralizator de prețuri – LOT II 

 

SERVICII Preţ 
unitar 

Cantitate 

 

Total lei 
fără TVA 

TVA Total lei cu 
TVA 

Servicii de asigurare pauză de lucru 1-tip 
pauza cafea/participant (2 pauze x 20 
participanți) 

 40    

Servicii de asigurare pauză de lucru 2- tip 
dejun/participant (1 pauză x 20 
participanți) 

 20    

Sala conferintă/zi  1    

TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


