FORMULARE

FORMULARUL 1
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, (denumirea/numele ofertantului) ne oferim
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
Servicii poștale pentru suma de ______________________ (lei fara T.V.A ) (suma in litere si in cifre),
platibila dupa prestarea serviciilor, la care se adaugă ______________lei reprezentând T.V.A. (suma in
litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile
conform prevederilor caietului de sarcini si clauzelor contractuale,
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ de zile, respectiv pana
la data de __________________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|x| nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa la Formularul de ofertă
Nr. ________/______________
Operator Economic: Nr. ________/______________
(Denumire, sediu social, CUI, Cont trezorerie)

Trepte de greutate

Până la 50 g
Peste 50 g până la100 g
Peste 100 g până la 500 g
Peste 500 g până la1000 g
Peste 1000 g până la 2000 g

Cantitate
estimata

54000
1800
100
50
50

Trepte de greutate
Cantitate estimata

Până la 50 g
Peste 50 g până la100 g
Peste 100 g până la 500 g
Peste 500 g până la1000 g
Peste 1000 g până la 2000 g

Tipuri de servicii postale
Corespondenta interna (simpla) local
Corespondenta interna (simpla) regional si national
Tarif serviciu
Termen livrare
Tarif serviciu
Termen livrare
(lei/bucata)
(zile)
(lei/bucata)
(zile)

Tipuri de servicii postale
Corespondenta interna
cu confirmare de
primire A.R.
Tarif serviciu (lei/bucata)
Termen livrare (zile)

41500
350
50
50
50

Nota! Cantitățile estimate sunt orientative, iar prestatorul va trebui să țină seama că expedierile variază de la o lună la alta.

Tip serviciu
Închiriere căsuța poștală nominală, pentru anul 2022

Reprezentant legal al operatorului economic
(Nume, prenume, semnatura autorizata)

Tarif serviciu (lei fără TVA/lună)

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
S.C. _______________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic)
prin reprezentantul sau legal________________________declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că societatea sus numită nu
se află în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv în ultimii 5
ani nu au fost condamnări prin hotărâri definitive a unor instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia
dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmarii declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătura reprezentant legal)

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 165
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare
S.C. .................................................. (denumirea, numele operatorului ecpnomic), avand ca
reprezentant legal pe ..........................................................., în calitate de ofertant la procedura proprie
pentru achizitia de „Servicii poștale”, cod CPV: 64110000-0 Servicii poştale, organizata de Direcția Fiscală
Locală Târgu Mureș, la data de ......................... (zi/luna/an), declaram pe proprie raspundere ca societatea
sus mentionata:
1) si-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit pâna la data solicitata.................

Sau

2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus
din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul
general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi autoritatea contractanta are dreptul de a ne
exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Data completarii
Operator economic,
.................................
(semnatura reprezentant legal)

Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 167
din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind achizitiile publice
S.C. .................................................. (denumirea, numele operatorului economic), avand ca
reprezentant legal pe ..............................................., în calitate de ofertant la procedura proprie pentru
achizitia de „Servicii poștale”, cod CPV: 64110000-0 Servicii poştale, organizata de Direcția Fiscală Locală
Târgu Mureș, la data de .................. (zi/luna/an), , declaram pe proprie raspundere ca societatea sus
mentionata:
a) nu a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se
constată încălcarea acestor obligații;
b) nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
c) nu a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;
d) nu a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus
la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
g) nu și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract
de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și
selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative
solicitate;
i) nu a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină
informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a
furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi autoritatea contractanta are dreptul de a ne
exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Data completarii
Operator economic,

.................................
(semnatura reprezentant legal)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 5

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
(neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice)
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentantlegal/împuternicit
al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/
ofertantului la în calitate de ofertant la procedura proprie pentru achizitia de „Servicii poștale”, cod CPV:
64110000-0 Servicii poştale, organizata de Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș, declar pe proprie răspundere
sub sancţiunea falsului în declaraţii, că nu ma aflu in conflict de interese cu autoritatea contractanta Direcția
Fiscală Locală Târgu Mureș, asa cum este prevazut la art.59-60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
Reguli de evitare a conflictului de interese
“ART. 59 În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele
autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal,
care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul
procedurii de atribuire.
ART. 60
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători
ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care
este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători
ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie
de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care

se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care
exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi
conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”
Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Director executiv – Szövérfi László, Director Exec. Adj. – Marton Rodica, Șef Serviciu Juridic, Strategii,
Resurse Umane și Relații cu Publicul – Văidean Monica; Șef Serviciu Impozite și Taxe PJ – Șimon Rodica, Șef
Serviciu Impozite și Taxe PF - Golya Csaba Levente, Șef Serviciu Executări Silite și Evidența Amenzilor Szövérfi Valentin, Șef Birou Inspecție Fiscală și Contabilitate – Oltean Mirela; Consilieri juridici: Rus Adrian,
Popa Diana Persida,
Membrii comisiei de evaluare : președinte fără drept de vot – Horhat Alina Anca
membrii cu drept de vot: Marcu Teodora Gabriela, Mădărășan Andrei, Botezan Ilarie
Membrii înlocuitori : - președinte înlocuitor fără drept de vot - Ștefan Ștefan,
membrii înlocuitori: Dumitru Alina Bianca, Rigo Gyorgy Levente,
Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de
interese, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.]
Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]
Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]
Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți numele
1, numele 2 etc.]
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 dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Formular 6- Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ………………………………..
reprezentant legal al
…………………………………………., participant la procedura de negociere fara publicare pentru:
…………………........................(obiectivul de invesțiție) declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate
faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertã
conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională,
prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si
protectiei mediului.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
relevante din domeniul mediului si protectiei mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei ............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
......................................................

Formular 7 - Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și al Relațiilor De Munca
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de identificare)
declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertã conform
reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor
de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
relevante din domeniul social și al relațiilor de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru
îndeplinirea acestor obligaţii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte
unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei ............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
...................................................

Formular 8
Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale
OPERATOR ECONOMIC
Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________
(denumire si date de identificare operator economic)
declar pe propria răspundere că
pentru_________________________________________________________________________”
(se trece numele procedurii)
Urmatoarele informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara1 sunt confidentiale:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Justificarea caracterului confidential.
______________________________________________________________________
Atașăm prezentei dovezi care conferă caracterul confidențial al informațiilor indicate ca fiind
confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elemente confidențiale ale ofertelor. Se vor
avea in vedere prevederile art 19 din Legea 101/2016 coroborat cu prevederile art.57 din Legea
nr.98/2016 actualizata
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei
............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
Data

....................................................
...................................................

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

1

Se va opta pentru una intocmindu-se formulare separate daca atat propunerea financiara cat si cea tehnica contin clauze
confidentiale

Formular 9 – model
OPERATORUL ECONOMIC ___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; daca este
cazul

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________
copii: a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta. c) mostre, schiţe după caz.

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

Data completării ___________

Cu stimă, Operator economic, ................................... (semnătura autorizată )

