FORMULARE
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Formular nr.1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………,
bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a anuntului de publicitate nr.
………………… din data de …………………………….., publicată în SEAP în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră,
precum şi următoarele documente:
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original ;
2. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm
de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,
Data completării ..............................

Operator economic,
…….........……………….
(semnătura autorizată )
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Formular nr.3

Declaraţie
privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini

Subsemnatul _________________________________________________________,
al persoanei autorizate]

[numele în clar

reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că , la intocmirea ofertei pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
___________________________________________________________________________________ am tinut cont de
toate cerintele prevazute in caietul de sarcini punctele 1-16 .

Ofertant
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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Formular nr.4
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________
(denumirea serviciului)
pentru suma de ________________________ (moneda ofertei)
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ .
(suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
intocmirea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii sus mentionat cât mai curând posibil după
primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu graficul de execuţie anexat
în _________________________
(perioada în litere şi în cifre)
zile calendaristice.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________
(durata în litere şi în cifre)

(ziua/luna/anul)
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şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

________________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume si semnătura)
oferta pentru şi în numele ___________________________________.
(denumirea/numele operator economic)
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Formular 2

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
al...........................................................................................,

împuternicit

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
...........................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabilă
………………………………………………………….

până

la

data

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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Anexa la Formularul 2
Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului

Calitatea
prestatorului*)

Preţul total al
contractului

Adresa

0

1

2

Procent
executat

Perioada de derulare a
contractului **)

%

3

4

5

6

7

1

2

.....

Operator economic,
................................
(semnatura autorizată)________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de
asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor prestate.
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