FORMULARE SI MODELE

Formularul nr. 1 – Declaratie pe proprie raspundere privind conditiile de munca si protectia muncii
cat si din domeniul mediului si social
Formularul nr. 2 – Formular de oferta
Formularul nr. 3 – Scrisoare de inaintare
Formularul nr. 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR
REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea
ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de muncă si protectia muncii si ne
angajam sa respectam aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu
regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii respectiv din domeniile
mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt in vigoare in Romania.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca,
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam
produsul ce face obiectul procedurii pentru pretul de .................................lei (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de
....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsul
precizat în documentatia de atribuire, in conditiile impuse prin aceasta.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în
litere şi 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. 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.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. _________ / _____________
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre _______________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
________________________________________
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ____________________________ va transmitem alaturat urmatoarele
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul .............................…………………………………...... privind garanţia pentru (tipul,
seria/numărul, emitentul) participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Declaratie privind caliatea de IMM;
3. …………………………………..;
Informatii in legatura cu procedura de achizitie publica a contractului mai sus mentionat:
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Avand in vedere faptul ca modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire este online, precizam
ca am luat in considerare faptul ca toate documentele/solicitarile/informatiile cu privire la procedura
in speta vor fi comunicate in cadrul platformei SEAP in sectiunile dedicate.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele documentației de
atribuire.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese
conform prevederilor art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .......................................... reprezentant împuternicit al ................................................,
în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect
………………………………………. cod CPV ………………………………….., din data de
__.__.____ (zi/luna/an), declar pe proprie răspundere, că:
Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare
şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute in Legea
98/2016 cu persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul RA Administrația Zonei Libere Curtici
Arad dupa cum urmeaza:
Virgil Gheorghe Burchiu
Ovidiu Dugulescu
Marionela Tăucean
Simona Bâc
Cristina Elena Bibarț

Consilier juridic/Presedinte Comisie de ev.
Șef Serviciu Administrativ/ Membru Comisie de ev.
Consilier Juridic/Membru Comisie de ev.
Consilier juridic/Membru supleant Comisie de ev.
Director general

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

