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1. INFORMAȚII GENERALE pentru achiziția de servicii dezvoltare, mentenanță și găzduire website 

și platforme web 

 

Beneficiar Fundația Romanian Angel Appeal 

Titlul proiectului Profesori pregatiti - profesori motivati! 

Nr. contract POCU 73/6/6/105405 

Cod SMIS 105405 

Linia de finanțare Programul Opreațional Capital Uman 2014 – 2020 
 
Axa Prioritara: Educație și competențe 
 
Componenta 1: Programul PROFESORI MOTIVAȚI ÎN SCOLI 
DEFAVORIZATE 
 
Operațiunea: Îmbunatațirea competențelor personalului 
didactic din învațamântul pre-universitar în 
vederea promovăarii unor servicii 
educaționale de calitate orientate pe nevoile 
elevilor și a unei scoli incluzive 

Denumirea contractului de achiziție Contract de servicii dezvoltare, mentenanță și găzduire website 
și platforme web  

Obiectul contractului de achiziție Achiziția de servicii dezvoltare, mentenanță și găzduire website 
și platforme web 

Cod CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World 
Wide Web) 
72415000-2 Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri 
WWW (World Wide Web) 

 

Fundația Romanian Angel Appeal, cu sediul în București, Sector 3, Strada Rodiei, Nr. 52, 

intenționează să achiziționeze servicii dezvoltare, mentenanță și găzduire website și platforme web, 

necesare pentru derularea și implementarea proiectului ” Profesori pregatiti - profesori motivati!”, nr 

contract POCU 73/6/6/105405. 

Obiectiv general 

Obiectivul proiectului constă în a dezvolta competențele cadrelor didactice și echipelor 

manageriale din 13 scoli speciale și de masă în vederea creșterii calității educației și creșterii incluziunii 

sociale pentru copiii cu CES. 

Instruirea acestor cadre didactice va duce pe termen lung la creșterea calității actului 

educațional și implicit la reducerea gradului de abandon scolar. Diversificarea și îmbunătățirea 
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metodelor de predare poate creste interesul copiilor față de materiile predate și astfel va crește 

frecvența la cursuri.  

Adaptarea metodelor de predare și utilizarea noilor tehnologii în actul predării sunt doar câteva 

dintre tehnicile care vor fi predate în cadrul programului de formare.  

Acestea, din experienta altor state, în special tarile nordice pot aduce o schimbare în modul de 

abordare a elevului. Având în vedere volumul informational pe care copiii români trebuie sa îl asimileze, 

considerăm că este foarte importantă introducerea unor metode/tehnici noi care să transforme 

informațiile într-un continut plăcut și ușor de asimilat. 

Aria de implementare a activităților proiectului o constitue județele: Botoșani, Prahova, Suceava, 

Brăila, Galați, Vaslui. 

Procedura aplicată 

Atribuirea contractului de servicii se va realiza prin Achiziție directă, în conformitate cu 

prevederile Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuire contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate 

din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectivul contractului de achiziție 

Achiziția de servicii dezvoltare, mentenanță și găzduire platforme web, necesare pentru 

derularea și implementarea proiectului ” Profesori pregatiti - profesori motivati!”, nr contract POCU 

73/6/6/105405. 

Documente de calificare / eligibilitate: 

Situația personală a candidatului/ofertantului 

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea 
conflictului de interese pe parcursul derulării 
procedurii de achiziție desfășurată în 
conformitate cu Ordin MFE nr. 1284/2016 

Se solicită prezentarea Declarației pe propria 
răspundere privind neincadrarea in situatiile 
prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea si sanctionarea 
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice 
nationale aferente acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prin completarea 
Formularului nr. 1 

Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) 

Certificat unic de înregistrare (CUI) Se solicită copie a Certificatului unic de 
înregistrare cu mențiunea ”conform cu originalul” 
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Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerțului 

Se solicită copie a Certificatului constatator cu 
mențiunea ”conform cu originalul”, care să ateste 
că ofertantul este abilitat să desfășoare activități 
similare celor care fac obiectul prezentei 
proceduri de achiziție 

Documentele de calificare sunt obligatorii.  

 

Criteriul de atribuire: oferta cea mai competitivă - oferta cu cele mai multe avantaje pentru 

realizarea scopului proiectului.  

La baza procesului de evaluare vor sta principiile Ordinului 1284/2016.  Ca atare ofertele primite 

vor fi comparate din punct de vedere al economicității, eficienței și eficacității.  

Achizitorul va evalua modul în care fiecare ofertă îndeplinește cerințele de participare la 

procedură și cerințele tehnice specificate în documentație.  

După analizarea tuturor documentelor și informațiilor prezentate în cadrul ofertelor, achizitorul 

va stabili care este cea mai avantajoasă ofertă tehnică și financiară primită, în raport cu celalalte oferte 

primite și cu specificațiile tehnice din documentație. 

Se va alege oferta cu cele mai multe avjantaje pentru îndeplinirea scopului acestei achiziții, în 

concordanță cu scopul proiectului aprobat și cel mai bun raport calitate/preț. 

Ofertanții vor prezenta propunerea tehnică în cadrul căreia vor descrie modul de realizare al 

serviciilor, astfel încât să ofere o imagine clară asupra rezultatului final al serviciilor care fac obiectul 

prezentei proceduri de achiziție. 

Va fi eliminată din procesul de selecție și se va respinge oferta care: 

Nu respectă cerințele minime solicitate 

Prețul ofertei prezentate depășeste valoarea estimată a achiziției 

Prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat, iar 

justificările primite nu au fost concludente pentru a se putea asigura îndeplinirea 

contractului la parametri cantitativi și calificativi solicitați 

Nu satisface în mod corespunzător cerințele prezentei documentații 

Nu descrie pentru fiecare cerință din prezenta documentație modul de îndeplinire al acesteia 

Prezentarea ofertei 

Oferta va fi prezentată în limba română. 

Nu se acceptă oferte alternative. 
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Nu se acceptă ajustarea prețului contractului, decât dacă intervin modificări la nivel național ale Codului 

Fiscal cu privire la cota TVA aplicată serviciior solicitate prin prezenta procedură de achiziție. 

Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară astfel încât să ofere toate informațiile cu privire la preț. 

Prețurile vor fi exprimate în lei, cu evidențierea separată a TVA-ului. Se va prezenta Formularul de ofertă 

financiară (Formularul nr. 2) și Anexa la oferta financiară (Formularul nr. 3). 

Prezentarea formularelor solicitate este obligatorie. Lipsa lor duce la considerarea ofertei ca fiind 

neconformă. 

Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și obligatorii. Propunerea 

tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea serviciilor ofertate astfel încât să permită 

identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de achizitor. 

Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca 

fiind neconformă și la respingerea ei. 

Ofertantul trebuie să depună oferta într-un singur exemplar original, în plic sigilat, la sediul Achizitorului 

din București, Str. Rodiei, nr. 52, Sector 3. 

Condiții de participare și ofertare: 

Tip procedură: achiziție directă confrom Ordin MFE nr. 1284/2016 

Tip contract: servicii 

Locația de prestare a serviciilor:  

o București  

Durata contractului: contractul va fi valabil de la data semnării lui de către ambele parți, 

până la data de 10.10.2020 cu posibilitate de prelungire dacă perioada de implementare a 

proiectului va fi prelungită 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.08.2018 ora locală 17:00. 

Criteriu de atribuire: oferta cea mai competitivă 

Valoare maximă estimată: 30.127,18 lei fără TVA 

Solicitări de clarificări: solicitările de clarificări se vor transmite pe e-mail obligatoriu la 

adresele office@raa.ro, mariana.bratosin@raa.ro, razvan.radulescu@raa.ro. Solicitările de 

clarificări se pot transmite până la data de 03.08.2018, ora locală 17:00. 

Adresa la care se trimit ofertele: la sediul achizitorului din București, Str. Rodiei, nr. 52, 

Sector 3. 
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2. SPECIFICAȚII TEHNICE pentru achiziția de servicii dezvoltare, mentenanță și găzduire 

website și platforme web  

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în 

Specificații tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și documentele 

solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, shițe sau documente pe care le consideră 

necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în Specificațiile tehnice 

sau neprezentarea atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind neconformă. 

Serviciile de dezvoltare, mentenanță și găzduire website și platforme web vor include: 

- Dezvoltare, mentenanță și găzduire website 

- Dezvoltare, mentenanță și găzduire platformă e-learning,  

- Dezvoltare, mentenanță și găzduire platformă monitorizare cursanți 

- Dezvoltare, mentenanță și găzduire platformă concurs 

Specificaţii tehnice generale: 

• Design personalizat (respectând manualul de comunicare) ce va fi flexibil și disponibil pe orice tip de 

ecran/ gadget 

• Dezvoltare pe una dintre platformele CMS: Joomla, Moodle, WordPress sau Drupal 

• Respectarea cerințelor europene GDPR 

• Toate formularele vor fi securizate și asigurate împotriva atacurilor de orice fel 

• Traficul va fi monitorizat cu ajutorul instrumentelor GA (Google Analytics) 

 Website-ul și platformele vor utiliza limba română  

• Furnizarea unui manual de utilizare în limba română (livrat împreună cu platformele/website-ul), care 

să conțină explicații complete despre toate activitățile și rolurile de administrare 

• În măsura în care acest lucru este posibil, conturile utilizatorilor (administrator, cursant, editor etc.) vor 

avea aceleași credențiale 

• Se va oferi un sistem de backup eficient 

• La finalul proiectului va fi realizat și oferit beneficiarului ăn format hard copy backup-ul complet al 

fișierelor și al bazelor de date. 

 Aspecte generale legate de mentenanță și suport website & platfome/modul: 

a. Prestatorul va asigura disponibilitatea sistemului, cu o prezență în rețea de minim 98% din 

perioada unei luni calendaristice, calculată pentru fiecare lună calendaristică în parte. 
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Disponibilitatea Serviciului/Serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, 

indisponibilitățile datorate atacurilor informatice, intreruperile programate ale serviciului și/sau 

suspendarea unui Serviciu datorată încălcării prevederilor prezentului contract. 

b. Email hosting inclus. 

c. Backup automat pe o perioadă de minim o săptămână. 

d. Actualizare lunară a fișierelor, a sistemului și verificare /corectare funcționalități. 

e. Orice problemă tehnică va fi rezolvată în maxim 3 zile lucrătoare de la momentul identificării 

acesteia. 

f. Orice sesizare va primi răspuns în maxim două zile lucrătoare. 

 Asigură accesul tuturor tipurilor de utilizatori și remediază orice problemă tehnică astfel încât 

activitatea să se poată desfășura fluid și fără întrerupere. 

 Scanează în permanență fișierele și ia măsuri proactive de inlăturare a oricărui atac informatic. 

 Verifică și se asigură ca resursele și spațiul alocat să fie în permanență suficient. 

 Ține evidența sesizărilor și a modului în care au fost rezolvate problemele apărute. 

 Se ocupă de toate configurările de sistem necesare bunei funcționări a sistemelor. 

 

1. Dezvoltare, mentenanță și găzduire Website : 

Valoarea estimată a acestei activități este de: 5.337,50 lei fără TVA 

ROL PRINCIPAL 

Site web care să înglobeze descrierea proiectului (pe secțiuni) și modul de știri în cadrul căruia 

administratorii și editorii pot prezenta și actualiza informațiile referitoare la proiect. 

CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE 

• Permiterea mai multor administratori, care vor avea roluri diferite și vor folosi diferite părți ale 

panoului de administrare în același timp 

• Integrarea unui agregator de știri. 

• Paginile de știri vor include butoanele de social media și de distribuire prin e-mail 

• Furnizorul va asigura buna funcționare a website-ului pentru o perioadă de minim 28 luni,respectiv 

până la finalul proiectului (până la 10.10.2020), precum și servicii de hosting web corespunzătoare 

nevoilor proiectului. 
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PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: de la data semnării contractului și până la 10.10.2018 

2. Dezvoltare platformă e-learning 

Valoarea estimată a acestei activități este de: 5.042,01 lei fără TVA 

Realizarea unei platforme cu funcționalitați incluse pentru desfășurarea activității de formare e-learning 

în conformitate cu cerințele manualului de imagine; Platforma trebuie să integreze în mod armonios și 

ușor de accesat și înţeles următoarele secţiuni: descriere, zona media (foto, audio si video) / știri (incl. 

comunicate de presă) /e-learning / secțiune Q&A / Contact; Un sistem de e-learning complex, capabil să 

gestioneze activitatea de formare pentru min. 500 de utilizatori (cursanţi) care să includă funcţii de 

încarcare a conţinutului cursurilor şi a testelor, funcţie de testare a utilizatorilor pre și post test sub formă 

de chestionar, catalog virtual, modul de certificare, modul de raportare și sistem de administrare simplu 

de utilizat; Sistem de administrare al conţinutului va funcționa pe baza unor conturi de administrator. 

ROL PRINCIPAL 

Un sistem LMS (Learning Management System) securizat, în cadrul căruia administratorii și autorii pot 

crea cursuri în limba română care să susțină activitatea pentru aproximativ 506 de utilizatori înregistrați 

care să poată studia simultan și obține certificate pe baza scorului pe care îl realizează după un examen 

final. 

CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE 

• Permiterea mai multor administratori, care vor avea roluri diferite și vor folosi diferite părți ale 

panoului de administrare în același timp 

• Pasul de creare a contului va conține informațiile necesare pentru acreditare și raportare conform 

următorului sistem: 

P1. Cursantul completează un formular online în care se cer datele complete din Fișa de grup țintă & 

Formularul de înscriere + acceptul în format digital pentru procesarea datelor personale. 

P2. După finalizarea înscrierii online: 

        A. Se generează automat un document PDF populat cu datele deja completate, care constă în Fișa 

de grup țintă + Acord date personale + Declarație pe proprie răspundere. Cursantul va descărca, semna și 

va aduce aceste documente la primul curs rezidențial. 

        B. Cursantul nu are încă acces la cursuri 

        C. Cursantului i se transmite un email prin care i se cere să dea transmită atașat cele trei copii ale 

documentelor pentru a obține acces la curs 

P3. După primirea documentelor via email, administratorul confirmă accesul la curs. 
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• Panoul de administrare va include rapoarte specifice despre activitatea elevilor și a cursurilor (raport 

cursanți înscriși + raport teste finalizate) 

• Posibilitatea integrării formularelor de evaluare pre și post curs, precum și posibilitatea de adăugare a 

unor formulare distincte de evaluare în pagini  

• Modulul de creare a cursului va permite utilizarea de imagini, clipuri video și fișiere audio 

• Disponibilitatea unei opțiuni prin care autorii să poată include teste scurte în interiorul cursului 

• Cursanții vor trebui să treacă un examen final care poate conține opțiunea de timp limită 

• Platforma nu va emite automat certificate online pentru studenții care finalizează examenul final, acest 

document va fi activat iar cursantul va fi notificat ca poate descarca documentul după ce incarca un 

document care atestă finalizarea orelor de practică (documentul va fi pus la dispoziție de Beneficiar în 

timp util) 

• Furnizorul va oferi servicii de suport telefonic și email cursanților după un program de minim 2 ore pe zi 

timp de 24 luni de la momentul lansării platformei. 

• Platforma va oferi posibilitatea transmiterii unor notificări customizabile (tip email/mesaj) către 

grupuri personalizate de cursanți. 

• Platforma va avea integrat un modul de notificare a cursurilor rezidențiale programate. 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: de la data semnării contractului și până la 10.10.2018 

3. Mentenanță și găzduire platformă e-learning 

Valoarea estimată a acestei activități este de: 8.067,12 lei fără TVA 

Prestatorul va asigura buna funcționare a platformei pentru o perioadă de 24 luni de la finalizarea 

dezvoltării platformei, precum și servicii de hosting web corespunzătoare nevoilor proiectului. 

4.  Dezvoltare platformă monitorizare cursanți 

Valoarea estimată a acestei activități este de: 5.042,01 lei fără TVA 

Se va realiza un modul anexat site-ului de proiect, separat de modulul de elearning, pentru monitorizarea 

și evaluarea cunostinţelor acumulate în cadrul cursurilor; Utilizatorii marcati în baza de date vor primi 

acces (vor fi notificaţi automat de platformă în acest sens) la acest sistem în cadrul căruia vor încărca 

documente (text și imagine) ce vor fi evaluate de un număr de supervizori care vor oferi feedback fiecarui 

cursant. Modulul va susține activitatea simultană a aproximativ 400 de cursanți și 20 de evaluatori și va 

avea un sistem de notificare pentru cursant și evaluator în momentul în care se încarcă fișiere sau se 

oferă feedback. În zona de administrare cursanții vor fi alocați unui evaluator (cu cont special de 
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evaluator) care va avea acces la informațiile încărcate în conturile respectivilor curanți și va putea 

înregistra feedback-ul pentru fiecare.  

ROL PRINCIPAL 

Acest modul îndeplinește rolul unui instrument de practică supervizată ce va funcționa pe aceeași bază 

de date ca și platforma de e-learning. Cursanții admisi în acest sistem vor încărca documente și vor primi 

apoi feedback din partea unor lectori. 

CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE 

• Vor fi create conturi de supervizare automate pentru toți cursanții selectați din baza de date de către 

administrator – vor fi vizibile link-uri către acestea din platforma e-learning. 

• Cursanții vor putea încarca documente text pe care doar ei și supervizorii le vor putea accesa (aceste 

documente nu vor putea fi sterse decât de supervior sau de către administrator după încărcare) 

• Conturile vor avea marker vizibili specifici pentru stadiul în care se află procesul de supervizare 

(document încărcat, feedback primit, finalizat etc.) 

• Supervizorii vor avea acces la un sistem (formular) de oferire de feedback. 

• Cursanții vor fi notificați atunci când primesc feedback. 

• Sistemul de notificare va funcționa pe bază de email și va trimite mesaje către cursant sau evaluator de 

fiecare dată când ceva se va schimba în cont. 

• Vor exista trei tipuri de utilizatori: administrator, cursant, supervisor. 

• Modulul va suporta aprox. 400 de cursanți și aprox. 20 de supervizori. 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 3 luni în perioada 01.07.2019 - 30.09.2019 

5. Mentenanță și găzduire platformă monitorizare cursanți 

Valoarea estimată a acestei activități este de: 2.016,72 lei fără TVA 

Prestatorul va asigura buna funcționare a platformei pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea 

dezvoltarii platformei, precum și servicii de hosting web corespunzatoare nevoilor proiectului. 

6. Dezvoltare platformă concurs online 

Valoarea estimată a acestei activități este de: 3.361,34 lei fără TVA 

Acest modul va permite cursanților să se înscrie cu o aplicaţie (un proiect) în cadrul unui concurs ce va 

oferi mai multe premii în funcţie de evaluarea unui juriu; Fiecare utilizator va putea aplica completând un 

formular online care să permită inclusiv încarcarea de documente; Un juriu (minim 3 persoane diferite) 
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va valida și va verifica apoi fiecare înscriere și va acorda note printr-un sistem de notare disponibil in 

zona de administrare. Cele mai bine notate 45 de aplicații vor fi premiate. 

 

ROL PRINCIPAL 

Prin intermediul acestui modul va fi organizat un concurs (inscriere + jurizare) pentru cursanții înrolați 

prin care 45 dintre aceștia vor fi recompensați. 

CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE 

• Fiecare cursant înscris va avea acces la o zonă (formular) în care va putea încarca următoarele: 

descriere, link și atașamente (text & foto) 

• Va exista o comisie de validare comupsă dintr-un juriu – minim 3 - maxim 10 conturi speciale 

• Va include un sistem de votare individual + un sistem de notare comun 

 (metodologia va fi pusă la dispoziție de beneficiar)  

• Sistemul va notifica automat câștigătorii 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 3 luni în perioada 01.01.2020 - 31.03.2020 

7. Mentenanță și găzduire platformă concurs online 

Valoarea estimată a acestei activități este de: 1.260,48 lei fără TVA 

Prestatorul va asigura buna funcționare a platformei pentru o perioadă de 6 luni de la finalizarea 

dezvoltarii platformei, precum și servicii de hosting web corespunzatoare nevoilor proiectului. 

 

 

Recepția serviciilor: 

După fiecare tip de serviciu prestat prestatorul are obigația de a emite, în termen de maxim 10 zile de la 

finalizarea lui, un proces verbal de recepție a serviciilor / raport de activitate. 

Facturarea: 

Facturarea serviciilor se va realiza pe baza proceselor verbale de recepție a serviciilor prestate întocmite 

de prestator și acceptate de beneficiar / raportului de activitate. Nu se vor face plati în avans. Facturile 

emise se vor plăti în termen de maxim 30 zile de la data primirii lor. 
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3. FORMULARE 

OFERTANTUL                                                                                                                 Formular nr. 1 

................................. 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Subsemnatul/a ……………………, in calitate de reprezentant al ofertantului ..............., referitor la 

procedura de achizitie avand ca obiect servicii dezvoltare, mentenanță și găzduire website și platforme 

web, in cadrul proiectului „Profesori pregatiti - profesori motivati!” POCU 73/6/6/105405, organizata de 

Fundația Romanian Angel Appeal, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa 

cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 

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

modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

              Subsemnatul/a …………………… declar ca voi informa imediat Fundația Romanian Angel Appeal 

daca vor interveni modificari in prezenta declaratie. 

              De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca Fundația Romanian Angel Appeal are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiei, orice informatii suplimentare. 

             Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

…………………………. 

(numele si functia persoanei autorizate) 

……………………………. 

(semnatura persoanei autorizate) 

 Data  
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OFERTANTUL                                                                                                                                 Formular nr. 2 

.................................... 

(denumirea/numele)      

FORMULAR DE OFERTA 

Domnilor/Doamnelor, 

1. Examinând documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de servicii dezvoltare, 

mentenanță și găzduire website și platforme web, subsemnatul................................. (nume, prenume), 

in calitate de ............................... (reprezentant/ imputernicit legal/ administrator) al ofertantului 

.......................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 

cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa prestăm servicii dezvoltare, mentenanță și 

găzduire platforme web (denumirea serviciului), pentru suma de .....………...... (suma in litere si cifre), lei 

la care se adauga TVA, reprezentând ....………………………………… (suma in litere si cifre).  

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem prestarea 

serviciilor în conformitate cu specificatiile din documentatia de atribuire. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in litere si 

cifre)___zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, 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, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa 

de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

 (X) nu depunem oferta alternativa. 

6.       Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

Data…………./............/................. 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

(semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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OFERTANTUL                                                                                                                             Formular nr. 3 

 ............................. 

(denumirea/numele) 

Anexă la OFERTA FINANCIARĂ 

 Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret              

unitar lei 

fara TVA 

Valoare 

totala lei 

fara TVA 

TVA Valoare 

totala lei cu 

TVA 

Dezvoltare, mentenanță și 

găzduire website site 1     

Dezvoltare platformă e-

learning 
platformă 1     

Mentenanță și găzduire 

platformă e-learning 
luni 24     

Dezvoltare platformă 

monitorizare cursanți 
platformă 1     

Mentenanță și găzduire 

platformă monitorizare 

cursanți 

luni 12     

Dezvoltare platformă 

concurs 
platformă 1     

Mentenanță și găzduire 

platformă concurs 
luni 6     

Total    

Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

(semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta. 


