Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Achiziția de SERVICII DE CATERING
Sub-Proiect: Scoala Waldorf modelează tineri pentru viitor
Beneficiar: LICEUL TEORETIC WALDORF IAȘI
Ofertant: ____________________
1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de preț [a se completa de catre Ofertant]

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
Totala
fără TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totala
cu TVA
(7=5+6)

TOTAL
2.

Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.

3.

Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult 2 săptămâni
de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program: [a se
completa de către Ofertant]

Nr.
crt.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

1.

1

Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza
facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

Anexa Termeni si Conditii de Livrare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care
doreste furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificatii Tehnice solicitate).
Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat,
daca accepta conditiile de livrare cerute de Beneficiar.

2.

Specificaţii Tehnice:

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate [a
se completa de către Ofertant]

Servicii de catering
Meniuri complete, în număr de 30 porții, care să
cuprindă 3 feluri de mâncare: ciorba (de pui,
vacuta, perisoare, legume) un fel principal
(cotlet de porc, crispy, snitel/ grătar de pui,
paste, piure de cartofi, orez cu legume, cartofi
prăjiți,salata de varză, salată de castraveți
murați, salata de roșii și castraveți ) și desert (
clătite, papanași, plăcinte, prăjituri, gogoși),
ambalate în conformitate cu normele de igienă
și securitate alimentară (ambalaje de unică
folosință) , pentru elevi de liceu.

Felurile de mâncare să fie ambalate în
conformitate cu normele de igienă și
securitate alimentară (ambalaje de unică
folosință, tacâmuri de unică folosință,
chiflă, șervețele).
Ciorba- 350 gr.
Felul principal intre 350- 420 gr.
Desert- 150 gr.
Caloriile necesare varstei 14- 18 ani, fete/ baieti
intre 2400-3200.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

