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Fundaţia Romanian Angel Appeal
(RAA) acţionează pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii copiilor, şi tinerilor
afectaţi de boli cronice cu risc de
discriminare şi excludere socială.

ERATĂ
LA
ANUNȚUL PRIVIND CEREREA DE OFERTE

Principalele arii de activitate şi
expertiză:

PUBLICATĂ PE SITE-UL FUNDAȚIEI ÎN DATA DE 14.08.2020

 Servicii directe multidisciplinare
adresate persoanelor în dificultate

privind achiziția de servicii de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei

 Programe destinate sănătăţii femeii şi
copilului

publice

 Dezvoltarea iniţiativelor de implicare
socială a tinerilor aparţinând
grupurilor vulnerabile
 Consultanţă şi formare profesională
la distanţă şi în regim rezidenţial,
pentru:
o
servicii medicale, de
asistenţă socială şi
psihologică
o
îmbunătăţirea
competenţelor copiilor,
tinerilor şi adulţilor
aparţinând unor grupuri
vulnerabile
 Asistenţă tehnică de implementare;
Monitorizare şi Evaluare tehnică şi
financiară a programelor de control a
epidemiilor cu impact major asupra
populaţiei (HIV/SIDA, Tuberculoză).
CIF: 7274690
Adresa de corespondenţă:
Strada Rodiei Nr. 52 • Sector 3 •
Bucureşti • 030956 • România
Tel 021 323 68 68 • Fax 021 323 24 90
office@raa.ro

Fondatori (1991):
OLIVIA HARRISON • ELTON JOHN •
BARBARA BACH STARKEY • YOKO
ONO • LINDA McCARTNEY
Fondator şi partener (1997):
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINO

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 531
(28•08•1991) TRIBUNALUL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
JUDECĂTORIA SECTOR 1

-

Având în vedere identificarea unei erori de redactare în cadrul

Formularului 3 atașat Anunțului sus -menționat, punctul 1 al acestui formular
se corectează cu privire la denumirea serviciilor aferente, respectiv ”servicii de
studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice”, motiv pentru care reatașăm
forma actualizată a Formularului 3.

Cu respect,
Andrei Dobre

Formularul 3
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: Fundația Romanian Angel Appeal – email: office@raa.ro și andrei.dobre@raa.ro
1. Examinând, înțelegând și acceptând cererea de ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului ............ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ”Servicii de studiere a pieţei şi de
sondare a opiniei publice”, pentru suma de ................ (suma în litere şi în cifre) (moneda ofertei) la
care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ....................... (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile
în perioada prevăzută in documentatie.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ..................... (durata în
litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ............ (ziua/luna/anul), şi ea va ramâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între
noi.
5. Întelegem ca Beneficiarul nu este obligat să accepte oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o poate primi.
Data _____/_____/_____
Nume prenume (reprezentant legal).................
(semnătura)______________________________,
în calitate de ........................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .....................
(denumire/nume ofertant)
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