Formulare

Formularul 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE PRIVIND
NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
_______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflam in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pâna la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

Formularul 2
Operator economic
……………………
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................
[
se
mentioneaza
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se insereaza, dupa caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [se insereaza data],
organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii
contractante],declar pe proprie raspundere ca:

a) Nu ne incadram in situatiile prevazute la art. 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
…….……….…….…….…
(semnatura autorizata )

FORMULAR 2a
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Subscrisa .................................................. [se insereaza numele peroanei juridice], în
calitate de ofertant / candidat / ofertant asociat / subcontractant / tert
sustinator............................................................[se
alege
cazul
corespunzator]
concurent la procedura de .................................... [se menţionează procedura] pentru
achizitia de ........................................................................... [se inserează, după
caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .........................
[se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele
autorităţii contractante], declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii
urmatoarele:
a) niciunul din membrii consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare
si/sau niciun actionar ori asociat al S.C...........................nu are calitatea de sot/sotie, ruda
sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele enumerate in Anexa prezentei
declaratii;
b) niciunul din membrii consiliului de administratie/organului de conducere sau supervizare
si/sau niciun actionar ori asociat al SC....................................... nu se afla in relatii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu
persoanele enumerate in Anexa prezentei declaratii.
Totodata declar faptul ca am luat la cunostinta sanctiunea prevazuta la art. 62 din Legea nr.
98/2016, cu privire la excluderea din procedura de atribuire.

Data: (zz.ll.aaaa)
(numele si prenumele)_________________________________, (semnatura si stampila),

in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
______________________________________________(denumire/nume ofertant/
Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/ Tert sustinator)

Formularul 3
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE OFERTE CU OFERTA INDEPENDENTA

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ............................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai
.................,intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica
........................................................................................................................
......................................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect
...................................................................................................................
(denumirea
produsului/serviciului/lucrarii
si
codul
CPV),
la
data
de
................................................................................(zi/luna/an),
organizata
de
......................................................................................(denumirea
autoritatii
contractante)
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ......................................, urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decât ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent,
fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu
la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura
lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Data
........................

Ofertant,
Reprezentant/Reprezentati legali

Formular 4

OPERATORUL ECONOMIC
___________________________

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii de selectia de oferte
Anexa 2
pentru atribuirea contractului
___________________________________________________(denumirea contractului de achiziţie
publică), noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original(copie conforma cu
originalul dupa caz)
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
.............................
(semnătura autorizată)

FORMULAR 5
PROPUNERE TEHNICA
Pentru cursul..................
A.
B.

Denumirea meseriei :………………………………………………
grupa de baza din C.O.R ………………
cod nomenclator calificare …………………………………….
nivel calificare/pregatire: ………......
Obiectivele urmarite :
1. Obiectivele generale :
- cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii
mobilitatii si
reintegrarii pe piata muncii.
2.Obiectivele specifice :
- Obtinerea certificatelor de calificare/absolvire in meseria de ................................ pentru
un numar de ............... cursanti, persoane aflate in cautarea unui loc de munca înregistrate la
Agentia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare.
C. Conditii de organizare :
- Programul de formare profesionala este de :
[ ] calificare/recalificare,
[ ] initiere ,
[ ] perfectionare,
[ ] specializare.
- Nivelul de pregatire este de ……, cu un numarul total de ore de ……, din care : ore de teorie…..si
ore de practica…..
- Perioada de desfasurare : in termen de ……… zile de la solicitarea AJOFM, pe o durata de …………
zile lucratoare respectiv.......... luni.
- Numar cursuri (programe de formare) este de ........a cite…….persoane din
categoria………………………..
Instruirea teoretica se realizeaza: descrierea detaliata a modului de organizare.
Instruirea practica se realizeaza: descrierea detaliata a modului de organizare.
Atributiile privind SSM a cursantilor sunt indeplinite de............, astfel ...........
(descrierea modului de realizare)

D. Modalitatea de evaluare a cunostintelor:
Evaluarea cunostintelor cursantilor se face astfel.......(descrierea modului de evaluare)

Descrierea de mai sus nu este limitativa putand fi completata de ofertant cu toate
informatiile pe care le considera relevante

E. Criterii tehnice pe baza carora se acorda punctaj:
1.
2.
3.
4.

Capacitatea de a incepe cursul in termen de ………. zile de la solicitarea agentiei
Experienta formatorilor
Asigurarea spatiilor si a dotarilor pentru instruirea teoretica
Asigurarea spatiilor pentru instruirea practica

Documente justificative anexate.
OFERTANT,

Formular 6

TABEL NOMINAL EXPERIENTA LECTOR/LECTORI

Nume si prenume
lector

Disciplina / modulul

OFERTANT :

Nr.ore predate

Experienta totala
meseria/disciplina/specialitatea
predata

Formular 7
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA
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 furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără
opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în
sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile)
............................................................... (denumirea serviciilor) pentru suma de
.................................................... platibilă după recepţia serviciului, (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile),
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 furnizăm serviciul
în graficul de timp anexat.
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”.
|x| 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)

