


























































































































































































































































































































































































































































































  OPERATOR ECONOMIC                                                                                                    F 1 
  ___________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către 
...................................................................................................         
       

      Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi  
      (denumirea/numele ofertantului) 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să  prestam serviciile de 
..................................... și sa executam lucrările privind obiectivul - ......................................... 
.............................................................................................pentru suma de 
……………………………..________________________ (moneda ofertei) 

                  (suma în litere şi în cifre)                  
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________   
    2.  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile 
de .......................................................și sa executam lucrările privind obiectivul -  
............................................................................. pentru pe o perioadă de ................. 
 
    3.  Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________ 

  (durata în litere şi în cifre)                                                                (ziua/luna/anul) 
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
     4. Până la încheierea şi semnarea contractului aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
     5. Precizăm că:      

    |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

    |_|  nu depunem oferta alternativă. 
          (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

     6. 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.   
     7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 

 
Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

          (nume şi prenume) oferta pentru şi în numele 
____________________________________(denumirea/numele operator economic)      
_____________ (semnătura si  stampila)                                  
 
 
 
 
 
 



 
Anexa la Formular de oferta  

 
Oferta detaliata Valoare ofertata- lei, 

exclusiv TVA 
 

Valoare ofertata,lei- 
inclusiv TVA 

Total oferta , din care : 
 

  

Proiectare ( Proiectul pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire (PAC) inclusiv 
documentatie si aviz PSI ; Proiect de 
execuție, Detalii de execuție, Caiete 
de sarcini (Pth; DDE; C.S.)   

 
 
 

 

Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

 
 
 

 

Executie lucrari C+M  
 

 

Garantie de buna executie  
 

 

Modalitate de constituire a garantiei 
de buna executie 

 
 
 

 

Durata de  prestare a serviciilor de 
proiectare 
 

 
 

 

Durata de  prestare a serviciilor de 
asistenta tehnica din partea 
proiectantului 
 

  

Durata de  executie a lucrarilor  
 

 

Garantia lucrarilor   
 

 

 



Formular 3 a 

   
OPERATOR ECONOMIC 
  ___________________ 
     (denumirea/numele) 
 

LISTA PERSONAL DE CONDUCERE ŞI  
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU DERULAREA CONTRACTULUI 

 
 Subsemnatul                                             , reprezentant împuternicit al societăţii comerciale................................ 
declar pe propria răspundere că pentru prestarea serviciilor de : 
“___________________________________________________________________________________”  
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru               
îndeplinirea serviciilor: 
 

Nr 
crt FUNCŢIA Numele şi  Prenume  

 
Vechime în specialitate 

(ani) 
0 1 2 3 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

B. PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  
 

FUNCŢIA 
 

Numele şi  Prenume  
 

Calificarea 

 
1 
 
2 
.... 

   

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

Ofertant ………………………..…………. 
Reprezentant/Reprezentanţi legali 
___________________________ 

   (Nume, prenume) 
___________________________ 

 (Funcţie) 
___________________________ 

                    (Semnătura autorizată şi    
ştampila) 

 



Formular 3 b 

   
OPERATOR ECONOMIC 
  ___________________ 
     (denumirea/numele) 
 

LISTA PERSONAL DE CONDUCERE ŞI  
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU DERULAREA CONTRACTULUI 

 
 Subsemnatul                                             , reprezentant împuternicit al al societăţii comerciale................................ 
declar pe propria răspundere că pentru executia lucrarilor de : 
“___________________________________________________________________________________”  
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru               
îndeplinirea contractului de lucrari: 
 

Nr 
crt FUNCŢIA Numele şi  Prenume  

 
Vechime în specialitate 

(ani) 
0 1 2 3 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

B. PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  
 

FUNCŢIA 
 

Numele şi  Prenume  
 

Calificarea 

 
1 
 
2 
.... 

   

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

Ofertant ………………………..…………. 
Reprezentant/Reprezentanţi legali 
___________________________ 

   (Nume, prenume) 
___________________________ 

 (Funcţie) 
___________________________ 

                    (Semnătura autorizată şi    
ştampila) 

 



Formular 4 

 

 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 
 
 
 

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura a ofertantului 
..................................... , si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca sunt angajat al 
ofertantului conform contract de munca nr din data / sunt colaborator al ofertantului conform 
contractului de colaborare nr din data 
Sunt de acord sa particip in procedura de ofertare pentru atribuirea contractului de ………………  
Declar ca sunt dispus si doresc sa lucrez, pe durata de implicare efectiva, pe postul pentru care CV-ul meu 
a fost inclus, in eventualitatea ca aceasta oferta este câstigătoare. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
 
 
 
Numele si prenumele 
Semnatura 
Data 
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