Ofertant ................................................................

(denumirea/ numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: _______________________________

În calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
___________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm, în condiţiile impuse prin Documentaţia de atribuire,
..................................................pe raza administrativ-teritorială a UAT Oraşul Drăgăneşti-Olt, în
următoarele condiţii:
Valoarea totală a ofertei este de ____________ lei, fără TVA.
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _____ zile, respectiv până la
data de
(durata in litere si in cifre) şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului de servicii aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
4. Alături de oferta de bază:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare)
5. Înţelegem că 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 ......................................... (denumirea/ numele
operatorului economic).

DECLARAŢIA OFERTANTULUI
Se completează şi se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii).
Noi, prin subsemnatul………………………………………………………, declarăm că:
1.Am examinat şi am acceptat în întregime conţinutul documentaţiei de atribuire iniţiată prin anunţul
de ....................cu numărul ____ din data de ____ / ____ / _
Prin aceasta, noi acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire în totalitatea lor, fără rezerve sau
restricţii.
Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi
termenele
limită
impuse,
fără
rezerve
sau
restricţii,
următoarele
servicii/lucrări.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(se va completa cu denumirea obiectivului)
Recunoaştem pe deplin şi acceptăm ca orice informaţie incorectă sau incompletă prezentată în mod
deliberat în această ofertă poate duce la excluderea din acest contract .
2.Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ....................... zile respectiv
pana la data de ……………………………….. şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm serviciile în
conformitate cu cerinţele din Documentaţia de Atribuire.
4.Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să garantăm serviciile
executate pe o perioada de .......... luni/...........ani în conformitate cu graficul de execuţie.
5.Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de
….............................................................* şi pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam
pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o
asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea
contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească
instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii .
6.Cunoaştem faptul că membrii asocierii au răspundere colectivă faţă de autoritatea contractantă în
privinţa participării atât în procedura de atribuire cât şi în orice contract atribuit nouă ca rezultat al
acestei proceduri.
7.Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situaţiile de mai
sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau în timpul implementării contractului.
8.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.
9.Înţelegem că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a
autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achiziţii publice.
Nota: * se va completa dupa caz
Data ………………………..

Operator economic,
.............................................
Numele şi prenumele: ……………..................…
(semnătura autorizată şi ştampila)

