Modele de formulare
ANEXA 01
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂ
Către ___________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,
subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai
ofertantului______________________________________________________________________
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din caietul de sarcini mai sus menţionată, să
executăm
___________________________________________________________________,
(denumirea lucrării)

Cod CPV ___________-__, pentru suma de _________________________________________ lei,
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:
____________________________________________________________________________ lei.
(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai
curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________
_______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de
(durata în litere şi în cifre)

________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract
angajat între noi.
Data____________/__________/___________
______________________________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele___________________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,
_______________________________
(semnătura autorizată)

ANEXA 03
OFERTANT
_____________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic

Nr.

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,
mijloace de transport, baze de producţie (ateliere,
depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse
de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării,
rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează
să le adopte

Unitatea
de
măsură
(bucăţi şi
seturi)

Asigurate
din dotare

Asigurate de
la terţi sau
din alte surse

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
...
n.

Data completării
“___”_______________20__
ANTREPRENOR (OFERTANT)
___________________________________________
(semnătura autentificată la notar)
L.Ş.

