Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI
Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 30 Cod poştal 050183 Sector 5 Bucureşti
Număr Registrul Comerţului J40/4373/1991 Cod fiscal RO 427304
Cont Trez. Mun Bucureşti: RO21TREZ7005069XXX001630 Suc. ATCPMB
Cont RO02RNCB0278000369650001 BCR Suc. Serban Vodă Bucureşti
Telefon: 021.335.98.10, 021.335.98.40; Fax: 021.337.27.54

FORMULAR DE COMANDĂ / CERERE DE OFERTĂ DE PREȚ
Persoană juridică / fizică:
Cod fiscal / CNP:
Nr. Registrul Comerțului:
Sediul / Domiciliul:

Localitate:
Strada, Nr:
Telefon
Fax

Județ / Sector:
Mobil
E-mail:

Număr cont (IBAN)
Deschis la banca:
Persoana de contact

Vă rugăm
Nr

Telefon:
să executați
să ne formulați o ofertă de preț pentru

Denumire lucrare, caracteristici / descriere

UM

următoarele
Cantitate

Preț unitar
fără TVA

produse
servicii
Valoare totală
Incl. TVA

Termen de
livrare

*Tiraj: fix □ variabil □
** □ Nu suntem de acord să cedăm R.A.Monetăria Statului dreptul de folosinţă a matriţelor utilizate pentru executarea
acestei comenzi.
Nume reprezentant:___________________________Semnătură:__________________ Ştampila instituției:
***Funcție reprezentant:__________________
***Nr. Document acreditare:_______________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emitentul comenzii este responsabil de corectitudinea datelor completate si de încălcarea eventualelor drepturi de autor legate de subiectul comenzii.
Acceptul piesei etalon de către client exonereaza R.A.Monetăria Statului de orice raspundere privind eventualele neregularitati de continut observate la produsul final.
R.A.Monetăria Statului nu răspunde pentru folosirea neadecvata a produselor reconditionate, pentru defectele ascunse ale produselor recondiționate sau ale modelelor după care se
execută lucrarea solicitată
Pentru informații asupra stadiului comenzii, contactati Compartimentul Comenzi, int 133, 163, tel direct 021-336.70.62 e-mail productie@monetariastatului.ro;
comenzi@monetariastatului.ro,
Toate produsele sunt însoțite de factura fiscală și chitanță, Declarație de conformitate, Certificat de calitate și dupa caz, de Certificat de autenticitate
Produsele din metal prețios sau acoperite cu metal prețios se ridică de la Serviciul Tezaure, int. 186, 129; toate celelalte produse se ridică de la Serviciul Vânzări, int. 225, 157
*Se bifează căsuţa „Tiraj variabil” dacă clientul intenţionează să repete comanda într-un interval de timp rezonabil; în acest caz comanda va fi urmată de încheierea unui contract ferm
în acest sens
** Nebifarea acestei căsuţe conferă Monetăriei Statului dreptul de a folosi în nume propriu matriţele confecţionate pentru executarea acestei comenzi
***Se completează în cazul comenzilor cu regim special (sigilii şi ştampile cu stema Romȃniei);

COMENZILE SE DEPUN NUMAI IN ORIGINAL; IN CAZUL COMENZILOR TRANSMISE PE FAX SAU PRIN E-MAIL, ORIGINALUL SE DEPUNE OBLIGATORIU
CEL MAI TȂRZIU ODATĂ CU RIDICAREA BUNURILOR COMANDATE

