FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC/PRESTATOR DE SERVICII
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
Subsemnatul, reprezentant/împuternicit al _____________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri
de

operatori

economici,

nu

depun

candidatură/ofertă

individuală

şi

o

alta

candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca sub
contractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________.

(se

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei, minim 60 de zile de la data
limită de primire a ofertelor)
Data completării: ….......................
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată și ștampila)

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC/PRESTATOR DE SERVICII
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul,
al

...................................................,

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

(denumirea

operatorului

reprezentant
economic)

în

împuternicit
calitate

de

candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că:
a)

nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul –

sindic
b)

mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxe lor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit
până la data solicitată;
c)

în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave

prejudicii beneficiarilor;
d)

nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de
calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul are dreptul
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: ………………………
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată și ștampila)

FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC/PRESTATOR DE SERVICII
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonan ței de
urgență a Guvernului României nr. 66/2011

Subsemnatul

_____________________________,

în

calitate

de

ofertant/candidat/concurent la procedura de achizi ție pentru atribuirea contractului ce are
ca obiect ..................................................., la data de .............., organizată de Asociatia
Lumea

lui

Pinocchio,

declar

pe

proprie

răspundere

că

______________________________ și angajații săi nu se află în situația de conflict de
interese, așa cum este acesta definit la art. 14 si 15 din Ordonan ța de urgen ță a
Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanc ționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că Beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg că în cazul în care această declara ție nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declara ții.
Data completării: ………………………………….

Operator economic,
_______________________
(semnătura autorizată și ștampila)

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC/PRESTATOR DE SERVICII
____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către: ASOCIATIA LUMEA LUI PINOCCHIO
1.
Examinând
documentația
de
atribuire,
subsemnatul
_________________________,
reprezentant
al
ofertantului
___________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerin țele
cuprinse
în
documentaţia
mai
sus
menţionată,
să
prestăm___________________________________ (denumirea serviciilor) pentru:
- suma de ___________________ lei (_____________) fără TVA, plătibilă după recepția
serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de,__________lei
(______________).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câ știgătoare, să
prestăm serviciile la solicitarea achizitorului, conform documenta ției de atribuire și în
graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să prezentăm oferta financiară și tehnică conform documenta ției de
atribuire.
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată
de___________ zile (minim 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor), 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.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați orice ofertă primită.
DATA COMPLETĂRII:
______________________
_______________________
(nume, prenume și semnătură autorizată),
L.S.
în calitate de _______________________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ________________________________________(denumirea/numele operatorului
economic)

CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru produse și servicii
Anexă la Formularul de ofertă
Nr.
Crt.

Denumirea produsului /
serviciului

CANTITATEA
(U.M)

Preț
unitar
(fără
TVA)
(lei)

Preț
TVA
total
fără TVA
(lei)

0
1
2
3
…..
TOTAL
NOTA: Ofertantul va adăuga la produsele / serviciile cuprinse mai sus orice altele
consideră a fi necesare corespunzător ofertei sale tehnice
DATA COMPLETĂRII:
_____________________
...............................................................................,
(nume, prenume și semnătură autorizată),
L.S.
în calitate de _____________________________________ autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ________________________________________(denumirea/numele
operatorului economic/ofertantul.

FORMULARUL 5
OPERATOR ECONOMIC/PRESTATOR DE SERVICII
____________________
(denumirea/numele)
Număr de telefon:
Adresă de e-mail:
Site web:
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
Asociatia Lumea lui Pinocchio
Ca urmare a invitației de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de _________________ noi, ______________________vă transmitem
alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării
_________________
Cu stimă,

Operator economic,
_______________________
(semnătură autorizată)

