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FORMULARUL NR.1 
OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 

 
 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

 
1. Examinând Documentaţia de atribuire, subsemnatul __________________, 

reprezentant al ofertantului ____________________, ne oferim ca, în conformitate cu  
                                        (denumirea/numele ofertantului) 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm energie 
electrică,  conform Propunerii financiare detaliate – Formularul 1A, pentru suma totală de 
............................... lei fără TVA, la care se adaugă TVA-ul aferent. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm produsele/serviciile solicitate prin Documentaţia de atribuire. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .... zile, 
respectiv până la data de _________________________, şi ea va rămâne obligatorie 
                          (ziua/luna/anul) 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. 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. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile de la semnarea 
contractului-cadru/contractului subsecvent. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 
orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
 

Data completării ...................... 
 
 
 
 

Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 
Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 

…....................... (semnătură autorizată) 
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FORMULARUL NR. 1A 
OFERTANTUL 
………………… 
(denumirea/numele) 

 
PROPUNERE FINANCIARĂ 

DETALIATĂ 
 
 
Examinând cerinţele din Scrisoarea de Intenţie şi Caietul de sarcini, formulăm următoarea 
propunere detaliată pentru pentru punctul de consum din str. Cristian Popişteanu 2-4, cod: 
010024, sectorul 1, Bucureşti, sediul C.N.S.P, astfel: 
 

Componentă preţ 

Preţ unitar 
ofertat 

componenta 
pret 

(lei/MWh) 

Cantitate  
MWh/contract 

6 luni 

Valoare 
totală 

ofertată 
energie 

electrică MT 

1 2 3 4 = 2 x 3 
Preţ unitar fix pentru furnizare 
energie electrică activă  55  
*Tarif de transport şi introducere în 
retea (TG)  55  

*Tarif transport şi extragere din 
reţea (TL)   55  
*Tarif serviciu sistem   55  
*Tarif serviciu distribuţie  55  
*Taxă cogenerare înaltă eficienţă   55  
*Contravaloare certificate verzi   55  
*Acciză   55  
*Alte taxe ...  55  
Total inclusiv tarif/taxe, fără TVA x x  
Total general inclusiv TVA x x   

 
Data completării ...................... 

 
Ofertant ...................... (denumirea ofertantului), 

Reprezentant legal / împuternicit .......................... (nume şi prenume), 
 
 
* Tarif/taxă regementate de către ANRE. 


