
 

 
 

Nr. 102/26.08.2022 

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 

 

I. DATE GENERALE: 

Vă rugăm să ne transmiteţi Oferta Tehnico - Financiară pentru prestarea serviciilor media, necesare 

derulării proiectului cu titlul “Solutii inovative pentru orase verzi”, Cod proiect 151314, conform 

celor descrise în Caietul de sarcini anexat, Achizitor:  ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU 

DEZVOLTARE LOCALĂ - THINK LOCAL ACT GLOBAL. 

 

II. CONDIŢII OBLIGATORII: 

Ofertantul va elabora Oferta Tehnico - Financiară după cum urmează:  

1. Oferta Tehnica se transmite asumata prin stampila si semnatura 

2. Oferta Finaciara conform Formularelor 1 si 2. 

 

 

III. CONDIŢII GENERALE  

 La elaborarea ofertei, Ofertantul va ţine seama de următoarele: 

1. Oferta Tehnico – Financiară va conţine în mod minimal specificaţiile tehnice prezentate în Caietul 

de sarcini anexat. 

2. Plata pentru prestarea serviciilor se va realiza pe baza facturii si pe baza procesului verbal de 

receptie a serviciilor prestate, însoţite de  documentele care atestă prestarea acestora. 

3. Termenul de plată este de maxim 30 zile de la data emiterii facturii fiscale de catre Prestator si de 

la semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie a serviciilor prestate. Plata se va face 

în lei prin O.P.  

4. Prestatorul va presta serviciile conform ofertei si caietului de sarcini, fără alte costuri suplimentare 

pentru achizitor. Pretul ofertat este ferm si nu se poate modifica pe parcursul prestarii serviciilor. 

5. Termenul de depunere/transmitere a Ofertei Tehnico - Financiare este până cel mai târziu la data 

de 29.08.2022, ora 18.00 

 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIŢIEI este de 7400 lei fara TVA. 

 

 IMPORTANT: 

Achizitorul va atribui contractul ofertantului a cărui ofertă admisibilă va fi stabilită ca având preţul 

cel mai scăzut. 

 

 

Oferta tehnico - financiară se va elabora conform cu respectarea întocmai a cerinţelor 

cuprinse în solicitarea de ofertă, a caietul de sarcini si formularelor postate pe site 

https://urbanizehub.ro/. 
 

 

https://urbanizehub.ro/


 

 
 

Oferta Tehnico - Financiară asumată de operatorul economic prin semnătură şi ştampilă se va 

transmite pe e-mail achizitii@urbanizehub.com.  

Orice solicitări de clarificari si raspunsurile la clarificari privid documentatia de atribuire se vor 

trasmite pe e-mail achizitii@urbanizehub.com.   

 

Ofertele incomplete sau care nu vor respecta cerinţele mai sus menţionate nu vor fi supuse analizei. 

 

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulţumim! 

        

 

 

MANAGER PROIECT, Responsabil achiziţie, 

Mihai-Marian Ioniță 

                                                                     Ec. Dogaru Madalin 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


