Nr. Inregistrare la sediul Autorităţii Contractante
nr. ............/.............

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către R.N.P. ROMSILVA
MARAMUREŞULUI

–

ADMINISTRAŢIA

PARCULUI

NATURAL

MUNŢII

Ca urmare a invitației dvs. de a participa cu o oferta pentru atribuirea contractului de
furnizare de produse - echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor,
echipamente de prelevare / inventariere, pachete determinatoare în cadrul proiectului ”Asigurarea
unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin
conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226, noi __________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem
alăturat următoarele:
a) Propunerea tehnică;
b) Propunerea financiara.
c) ..........................................................

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

Data completării ......................

Operator economic,
________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv 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.

Subsemnatul 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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

de

_____________________.

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006

Subsemnatul _______________ in calitate de ofertant la procedura de ____________ pentru
atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ____________________ la data de
_________________ organizata de ______________, adresa _________________ declar pe
proprie raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
b) mi – am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data
solicitata
c^1) în ultimii 2 ani nu am îndeplinit în mod defectuos obligaţii contractuale, din motive
imputabile mie si nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala.
e) nu prezint informaţii false şi voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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 dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................., declar pe propria
răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una
dintre situatiile prevăzute la art. 69 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaratiilor, situatiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare
privind eligibilitatea noastră, precum şi experienta, competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritarii contractante
................................. cu privire la orice aspect legat de activitatea noastră.
Persoane cu funcție de decizie în cadrul R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA
PARCULUI NATURAL MUNŢII MARAMUREŞULUI: Cătălina Maria Bogdan, Grosu Horia,
Poduţ Tiprean, Ştef Adriana, Bîrda Alin Sebastian, Pop Cristina, Covaza Gabriel Gheorghe,
Brener Beatrix Medea.
2. Prezenta declaratie este valabilă până la data de .............................

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către R.N.P. ROMSILVA
MARAMUREŞULUI

–

ADMINISTRAŢIA

PARCULUI

NATURAL

MUNŢII

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 mentionată, să prestăm
............................................... (denumirea produse) ......... pentru suma:
de .................... (...................................) RON fără TVA
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare
de .................... (...................................) RON fără TVA
ajungând în total, inclusiv taxa pe valoarea adaugată, la
de .................... (...................................) RON fără TVA
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm (termen de
livrare) bunurile în termenul propus în oferta tehnică ................saptamani de la data emiterii
ordinului de incepere, garantia acordata produselor este de ........ani
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile, respectiv până la
data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) 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”.
|_| 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 sau orice
ofertă primită.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR CENTRALIZATOR PRETURI

Nr.

Descriere produs

Unităţi

Preţ
unitar
RON
fără TVA

Preţ total
RON
fără TVA

TVA
RON

Preţ total
RON
TVA
inclus

TOTAL LOT
NOTĂ
Toate prețurile trebuie să acopere:
• Oferta va conţine toate componentele şi accesoriile aferente tuturor produselor solicitate,
acolo unde este cazul

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
de acceptare a condiţiilor contractuale

Subsemnatul
________________________
(nume
şi
prenume),
reprezentant
al
_____________________ (denumirea ofertantului), declar că sunt de acord cu toate prevederile
Contractului de furnizare şi prin prezenta ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în
conţinutul acestuia.
Anexez în acest sens contractul aprobat, semnat şi stampilat pe fiecare pagină.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

