Formularul nr. 1
OPERATORUL ECONOMIC
______________________
(denumire / sediu ofertant)

Înregistrat la sediul locatorului
nr.______data_______ora

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 23 AUGUST
Ca urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia _____________________
din data de _____________ privind aplicarea procedurii de închiriere a unor spaţii aflate
în incinta Pieţei agroalimentare, imobil proprietate publică a comunei 23 August, situat pe
str. George Călinescu nr. 92, pentru încheierea contractului de închiriere avand ca obiect:
spaţiul comercial _________________________________________________________
(identificarea spaţiului)
noi___________________________________, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
(denumirea operatorului economic)
J__/ ___ / __________ , avand CUI_____________, vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul__________________________(tipul, seria/numărul, emitentul)
privind taxa pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de
dumneavoastră prin Caietul de sarcini.
2. Documentul____________________________(tipul, seria/numărul, emitentul)
privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de
dumneavoastră prin Caietul de sarcini.
3. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând documentele de
calificare.
Datele noastre de contact sunt următoarele:
Persoana de contact: ________________________
Adresa: localitatea _____________ , str. ______________ nr. ___, bl. ___ , sc. ,
et. ___ , ap. ______ , cod postal _______ , jud./sector ______________
Telefon: _________________
Fax: ____________________
Email: _______________________________________

Cu stimă,

Data completării:

Operator economic,

Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 23 AUGUST
Stimaţi domni,
Examinând documentaţia aferentă procedurii de închiriere, subsemnaţii,
reprezentanţi ai ofertantului ________________________ , ne oferim ca, în conformitate
(denumirea ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să achităm,
pentru spaţiul comercial_________________, suma rezultată în urma licitaţiei dar nu mai
(identificarea paţiului)
puţin de ______________________________________(moneda ofertei, pe metru pătrat)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi stabilită câştigătoare, să
respectăm prevederile caietului de sarcini şi să încheiem contractul de închiriere în
condiţiile stabilite de acesta şi asumate de noi.
De asemenea ne angajăm să respectăm, în integralitatea lor, prevederile Hotărârii
Consiliului Local al comunei 23 August nr. 16/28.02.2017 care se vor constitui, împreună
cu prezentul formular de ofertă şi cu Caietul de sarcini, în anexă la Contractul de
închiriere.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile respingerii
ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în caietul de sarcini şi
ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
____________________________ zile, respectiv până la data de ________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
Până la încheierea/semnarea contractului de închiriere prezenta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Intelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai mare preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data____ / ____ / _____
_____________________________ , în calitate de ______________, legal autorizat să
(nume în clar, semnatura si stampila)
semnez oferta pentru şi în numele ________________________________________
(denumire operator economic)

Formularul nr. 3
Operator economic__________________________________
(denumirea ofertantului)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea: ____________________________________________________
2. Codul fiscal: _______________________
3. Adresa sediului central: __________________________________________
4. Telefon: ____________________
Fax: ____________________
E-mail: __________________________________________________________
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare______________________________
(numărul înmatriculare/înregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ______________________(se
va dovedi, după caz, prin certificatul constatator conform căruia ofertantul
îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se
înscrie destinaţia spaţiului închiriat)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
a. _______________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
b. _______________________________________________
c. _______________________________________________
d. _______________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor: _______________________________________
9. Cifra de afaceri pe ultimul an fiscal: _________________________________

Operator economic

(semnătură autorizată si stampila)

Formularul nr. 4
Operator economic ____________________________________
(denumirea ofertantului)
DECLARAŢIE
privind situatia personala a operatorului economic
Subsemnatul,________________________________________ reprezentant
împuternicit al ___________________________________ cu sediul în _____________
(denumirea operatorului economic)
str. _______________________nr. ____, bl. ______, sc. ____, et. ____, ap. ___
jud/sector __________________, telefon _____________, fax _____________, e-mail
_______________________, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J__/____/_____,
avand CUI ______________, cu atribut fiscal ____în calitate de ofertant la procedura de
licitaţie publică pentru închirierea spaţiului comercial ____________________________
(identificarea paţiului comercial)
organizată de Consiliul Local al comunei 23 August declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că:
a) în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii.
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit
pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit integral toate obligaţiile contractuale şi nu
am produs grave prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională;
f) informaţiile furnizate nu sunt false şi voi prezenta toate informaţiile
solicitate de către organizatorul procedurii, în scopul demostrării îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi de
excluderea din procedură.
Data completării:

Operator economic,

__________________

__________________
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Formularul nr. 5
Operator economic ____________________________________
(denumirea ofertantului)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
REFERITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ, NORMELE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Subsemnatul,

______________________________________

reprezentant

împuternicit al __________________________________________________________
(denumirea şi sediul ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
mă angajez să prestez activităţi în spaţiul închiriat, pe toata durata contractului de
închiriere, în conformitate

CU

prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului,

securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont
de obligaţiile care îmi revin cu privire la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în
muncă, normele de apărare împotriva incendiilor.

Data completării __________________

Operator economic,
________________________________________________________________
(semnătură autorizată şi ştampila)
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Formularul nr. 6
Operator economic ____________________________________
(denumirea ofertantului)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ______________________________________________________
(denumirea ofertantului si adresa completa a sediului social)
împuterniceşte prin prezenta pe dl/d-na __________________________________ să
(numele si prenumele reprezentantului)
participe în numele subscrisei_________________________________ la procedura de
(denumirea ofertantului)
închiriere prin licitaţie publica a spaţiului comercial ______________________, situat în
(identificarea spaţiului)
incita Pieţei agroalimentare din localitatea 23 August, str. George Călinescu nr. 92 .
Precizăm că mandatul împuternicitului include, fără a se limita, reprezentarea în
procedură, licitarea până la adjudecare, formularea de eventuale contestaţii şi semnarea
contractului de închiriere, toate actele şi faptele acestuia fiindu-ne opozabile în totalitate.

Ofertant,
________________________________________________________________
(semnătură autorizată şi ştampila)
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