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Formularul nr. 1
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Examinând documentele aferente achiziției ____________________ (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentele aferente
achiziției, să executăm ____________________________________, pentru suma de
__________________________ lei (suma în litere şi în cifre) plătibilă conform conditiilor contractuale,
la care se adaugă TVA în valoare de _________________ lei (suma în litere şi în cifre).

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm serviciile,
respectiv în ____________________ (perioada în cifre).

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……….. luni (durata 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.

Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data completării, ________________
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...............................................................................,
(nume, prenume și semnătura),

L.S.
în calitate de ................................. legal autorizat sa semnez oferta pentru și în
numele .................................. (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 2
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul ________________, reprezentant legal al ________________________________
(denumirea/numele ofertantului), participant în cadrul achiziției organizate pentru atribuirea contractului
având ca obiect „___________________________________________________________”, declar pe
propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă încadrez în niciuna
din următoarele situaţii prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016, respectiv:
- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători
ori subcontractanţi propuşi;
- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători ori subcontractanţi propuşi;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o
altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
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Data completării, ________________

...............................................................................,
(nume, prenume și semnătura),

L.S.
în calitate de ................................. legal autorizat sa semnez oferta pentru și în
numele .................................. (denumirea/numele operatorului economic)


