ANEXA 3
Formularul 1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ....................................................................................................
(denumirea Achizitorului şi adresa completă)
În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare
Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr.
………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ………………………..,reprezentata legal prin
………………………… avand functia …………………
ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de …………………………….., transmisă în
vederea atribuirii contractului de achiziţie de …………………….., prin prezenta vă transmitem oferta
noastră, precum şi următoarele documente in colet sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:
1. Oferta
2. Documentele care însoţesc oferta.
În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă
asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu respect,
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Formularul 2
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
OFERTA FINANCIARA
Nr.
Crt.
0
1.

Tip serviciu

Cantitate

1

2

TOTAL

Preţul unitar Preţul
total Taxa pe valoarea
fără TVA
fără TVA
adăugată (TVA)
3
4=2*3
5
RON:

RON:

Euro*:

Euro*:

* cursul de referință InforEuro valabil pentru luna august 2016.
Propunerea financiară va conţine preţul ofertat pentru realizarea obiectului contractului.
Nu vor fi considerate eligibile costuri privind salariile/onorariile, transportul, cazarea, diurna
echipei propuse de ofertant, servicii de comunicare, etc. solicitate in mod distinct și separat în
vederea realizării contractului.
Notă: Nerespectarea oricăreia dintre cerinţele specificate, privind structura de
prezentare a ofertei, duce la respingerea ofertantului.
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Formularul 3
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .........................................(denumirea achizitorului şi adresă completă)
Domnilor,
1. Examinând cererea de ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în documentaţia mai sus menţionată, să prestam servicii de ......................... (denumirea serviciului)
pentru suma de ................ (suma în litere şi în cifre) (moneda ofertei) 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 prestam
serviciile în perioada prevăzută documentatie.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ..................... (durata
în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ............ (ziua/luna/anul), şi ea va ramâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
................. (semnătura), în calitate de ........................., legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ..................... (denumire/nume ofertant)
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Formularul 4
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea/numele:
Nume/prenume reprezentant legal:
Persoană de contact: ..................., date de contact: ........................
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
8. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va atașa ,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie).
9. Cont bancar în care se va face plata serviciilor ce fac obiectul contractului.
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Formularul 5
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII SIMILARE PRESTATE
Subsemnatul, reprezentant
împuternicit
al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile conform Codului penal, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că achizitorul 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Fundației Romanian Angel
Appeal cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
…….........……………….
(semnătură autorizată)
ANEXĂ

Nr
crt

Obiect
contract

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitate
a
prestato
rului*)

Preţ
contrac
t

Procent
îndeplinit de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract**)

1
2
...

Operator economic,
…….........……………….
(semnătură 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 lucrărilor
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