
                                                                     Formular   nr.  1     

 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                     Înregistrat la sediul autorităţii 

contractante 

………………….                                                              Nr…………../……………… 

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 Către……………………………………………………………………… 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 Ca urmare a anunţului apărut în site-ul Palatului Copiilor municipiul Ramnicu-Valcea, cu 

nr …….. din ……….. (ziua/luna/anul) ……………………., privind achizitia directa  pentru 

atribuirea contractului de lucrari ” Modernizare instalatie electrica de utilizare a obiectivului 

''PALATUL COPIILOR''”, noi…………………….(denumirea/numele ofertantului, adresa telefon 

fax) …………………………. vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Propunerea tehnica si propunerea financiara. 

            Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

     Data completării…………….                                                         

   Cu stimă, 

                                                                                 CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                                                  

………………………… 

                                                                                (ştampila şi semnătură autorizată în original)   

 



Formular   nr.  2 

                                                                                                                            

  Operator economic 

 .................................. 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

                                                      (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 

specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 



(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri globală (la 

31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri globală (la 31 dec.) 

echivalent valută(se va utiliza cursul 

mediu anual leu/valută comunicat de 

BNR pentru fiecare an) 

1..............   

2.............   

3..............   

Media :   

 

 

 

Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 



Formular nr. 3   

                                                                                                                      

CANDIDATUL/OFERTANTUL  

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA                                                                 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in caietul de sarcini, să executăm  ” Modernizare instalatie 

electrica de utilizare a obiectivului ''PALATUL COPIILOR''””, pentru suma cumulată de 

_____________________________lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 

_________________________lei. 

                                         (suma in litere si in cifre)  

1. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita castigatoare: 

- să executăm lucrările prevăzute, termen de  ________ zile calendaristice de la data emiterii 

ordinului de începere a lucrărilor. 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

 (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 



ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

4. Alaturi de oferta de baza:      

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa";     

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 

sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de 

atribuire. 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 

pe care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

     (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

OPERATOR ECONOMIC                                                             Formular 4 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

.........................................................................................                               

                                  (denumirea/numele si sediul/adresa 

operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca 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 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 

...........................................................................  

                                                                                                    (denumirea si adresa autoritaţii 

contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

……………………………………………………… 

                                 (se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

         

Operator economic, 

 ………………. 

 (semnatura autorizată ) 



 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractului 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientul

ui 

Adresa 

 

Preţul 

total al 

contractu

lui  

 

Procent  

îndeplinit 

de 

prestator 

% 

 

Cantitate

a (U.M.) 

 

Perioada de 

derulare**) 

0 1 2 3 5 6 7 8 

 

1 

 

       

 

2 

 

       

 

..... 
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