OPERATOR ECONOMIC
................................................
(Denumirea/ numele)

Nr. ............/ ..........................
Scrisoare de înaintare
Către: ..........................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare nr. .......... din ....................., privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului ..............................................., noi .................................
(denumirea/ numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
Oferta noastra este valabila pana la data de ___________
Perioada de valabilitate a garanției de participare se întinde până la data de _____________
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerintele documentatiei de
atribuire, conform exigentelor dvs.
Data completării ......................

Operator economic,
..........................................................
(Numele și prenumele, Funcţia)
(Semnătura autorizată şi ştampila)

1

OPERATOR ECONOMIC
................................................
(Denumirea/ numele)

Formular de ofertă
Către: ..........................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
..................................................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim că, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ..............................
.............................................................. (denumirea serviciului) pentru suma de ..............................
(suma în litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în
valoare de ................................................... (suma în litere şi în cifre, precum si moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la
formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ............. zile (durata
în litere şi în cifre), respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) 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. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
......................................................,
(Nume, prenume, semnătură)
în calitate de ..................................................,
legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele
.......................................................................
(Denumirea/ numele operator economic)

Anexă Formular de oferta
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OPERATOR ECONOMIC
................................................
(Denumirea/ numele)

Propunere Financiară
Numar
posturi
medic

Valoare fara
TVA

4

5

6

1

2

Nr. crt

Obiectiv

1

2

1.

Scoala Generala cu
clasele I-IV Nr. 1 Corp A

2.

Scoala Generala Nr. 1 Corp B

B-dul. Biruinței,
Nr. 70, Oraș
Pantelimon, Județ
Ilfov.

-

2

Gradinita nr 1

B-dul. Biruinței,
Nr. 36, Oraș
Pantelimon, Județ
Ilfov.

1/4

2

3.

Adresa
3
Strada Mioriței,
Nr 24 A, Oraș
Pantelimon, Județ
Ilfov.

Valoarea cu TVA

Numar
posturi
asistenta

7

Notă:
* Costurile mentionate in liniile bugetare de mai sus includ toate cheltuielile legate de prestarea respectivelor servicii,
respectiv onorariile tuturor experţilor (cheie, non-cheie, personal suport, care includ costurile logistice conexe
realizării serviciilor, cum ar fi transport, cazare, diurnă, masă, etc.), costuri de comunicaţii, costuri cu materialele
(costurile cu mijloacele fixe, inclusiv echipamentele din dotarea ofertantului si care vor fi utilizate în vederea realizării
contractului, consumabile, amortizări, etc.), costuri operaţionale (administrative), cheltuielile indirecte (diverse şi
neprevăzute), precum şi marja de profit aferentă prestării serviciilor solicitate.
Ofertanţii au liberatea de a-şi prevedea propriile consumuri şi metodologii de prestare a serviciilor, cu respectarea
cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare care reglementează
prestarea respectivelor servicii.

Data completării ......................

Operator economic,
..........................................................
(Numele și prenumele, Funcţia)
(Semnătura autorizată şi ştampila)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d), e) din legea nr. 98/2016
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Subsemnatul, ................................... (numele și prenumele reprezentantului legal/ reprezentantului
împuternicit al operatorului economic), reprezentant legal/ împuternicit al .......................................................
(denumirea operatorului economic) cu sediul în ..............................., Nr. ..........., Bl. .........., Sc. ........, Et.
........., Ap. ........., Sector ........, Jud. ...................... în calitate de ofertant la procedura pentru achiziția de
“............................................................................” (denumirea procedurii de atribuire), cu termen de
depunere a ofertelor la data de ........................... (termenul limită de depunere a ofertelor), organizată de
.............................................................. (denumirea autorității contractante), declar pe proprie răspundere,
sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice că:

a) ............................................................. (denumirea operatorului economic) NU are drept
membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare
acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în
cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în
procedura de atribuire;
b) ............................................................. (denumirea operatorului economic) NU a
nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane
care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
Persoanele cu funcție de decizie la care se referă prezenta Declarație sunt cele menționate de autoritatea
contractantă în documentele achiziției, respectiv:
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Subsemnatul, ................................... (numele și prenumele reprezentantului legal/ reprezentantului
împuternicit al operatorului economic) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării: ........./........./..............
Operator economic
................................................. (denumirea operatorului economic),
.........................................,
(numele și prenumele reprezentantului legal/ reprezentantului împuternicit
al operatorului economic precum și funcția acestuia)
ADMINISTRATOR
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