FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul

_____________________________,

în

calitate

de

ofertant/candidat/concurent la achiziția pentru atribuirea contractului ce are ca obiect
servicii de formare profesională aferente unor cursuri în domeniul marketing digital,
la data de .............., organizată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii

din

România

(CNIPMMR),

______________________________

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 Ordonanța de urgență a
Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
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 declarație nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării: ………………………………….

Operator economic,
_______________________
(semnătura autorizată și ștampila)

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIAŢILOR ŞI A SUBCONTRACTORILOR
ŞI PARTEA/PARŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE ACESTIA
1. Subsemnatul ………………….............................................................….. (nume
si prenume in clar al persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al
...................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliul
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) cu privire
la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastră.
Nume entitate legala
(asociat sau
subcontractor)

Activitati
din
contract

Valoarea
aproximativa

% din
valoarea
contractului

Adresa

Acord
asociat/subcontractor
cu specimen
semnatura

Liderul asociatiei

Asociat 1

Asociat 2

Subcontractor 1

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si
pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor
propusi.

DATA COMPLETĂRII:
______________________
_______________________
(nume, prenume și semnătură autorizată),
L.S.

ANEXA la contractul de servicii Nr. ______/_________
FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către:
CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA
(CNIPMMR)
1.
Examinând
documentația
de
atribuire,
subsemnatul
_________________________,
reprezentant
al
ofertantului
___________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerințele
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 câștigătoare, să
prestăm serviciile la solicitarea achizitorului, conform documentației de atribuire și în
graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să prezentăm oferta financiară și tehnică conform documentației
de atribuire.
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată
de___________ zile (minim 90 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

0
1
2
3
…..

CANTITATEA
(U.M)
2

Preț
unitar
(fără
TVA)
(lei)
3

Preț
total
fără
TVA
(lei)
4

TVA

5

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.

