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SECȚIUNEA 4 

 

Lista formulare şi modele de documente 

 

Această secţiune conţine formularele folosite, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei și a 
documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare, examinarea și evaluarea 
rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE 

 

lnstrucțiuni de completare a documentelor, declarațiilor/formularelor solicitate pentru demonstrarea 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție de către ofertanți/candidați şi a conformității ofertei cu cerințele 
din documentația de atribuire. 

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat 
şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să 
reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului 
legal. 

Documentele, declaraţiile/certificatele emise de terţă parte ( instituţii competente) vor fi prezentate în limba 
română şi vor îndeplini una din următoarele condiții de formă: original, copie legalizată sau copie conform cu 
originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanților declarați câştigători 
prezentarea acestor documente în forma originală, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură in 
forma „copie conform cu originalul" . 

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta  documentele/declaraţiile/certificatele în copie  conform cu 
originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista formularelor: 

 

Formularul 1 Împuternicire (dacă este cazul) 

Formularul 2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice  

Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice 

Formularul 4 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice 

Formularul 5 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea 
Nr. 98/2016 privind achizitiile publice si conform Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.66/2011 

Formularul 6 Declaraţie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Formularul 7.    Formular de ofertă 

 

Formularul 8 Formular de propunere tehnică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

Formularul 8a.  Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului social şi al 
relaţiilor de munca, sănătătii şi securităţii în muncă 

Formularul 8b.  Formular pentru propunere financiară detaliată  

Formular 9 Declarație privind acceptarea Modelului de contract 

Formular 10 Model contract de subcontractare (dacă este cazul)  

Formular 11 Model acord de asociere (dacă este cazul)  

Formular 12 Scrisoare de înaintare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr 1 

(denumirea/numele) 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ................................... (denumirea/numele operatorului economic) .........................., cu sediul în 

................. (adresa completă a operatorului economic)...................,  înmatriculată la Registrul Comerţului sub 

nr. ................…, cod unic de înregistrare .....................………, legal reprezentată prin .................................... 

(numele şi prenumele reprezentantului legal) ................................, în calitate de .................................... 

(funcţia reprezentantului legal) .........................., împuternicim prin prezenta pe dl/dna ......................... 

(numele şi prenumele persoanei împuternicite) ..................................................., cod numeric personal 

............................................... domiciliat(ă) în ................................................, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria 

............... nr. ………, eliberat(ă) de ……............................. la data de ............................, având funcţia de 

................................. (funcţia persoanei împuternicite) ..........................., să ne reprezinte la Procedura 

Proprie „Servicii catering pentru școli de vara 2022 la Carei”, organizată de Fundația Noi Orizonturi 

Lupeni, 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

a. să semneze, pentru şi în numele subscrisei, toate actele şi documentele care emană de la subscrisa 
în legătură cu participarea la procedura sus menţionată; 

b. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare pe parcursul 
desfăşurării procedurii. 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la 

toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură şi să dea declaraţii în numele subscrisei sub 

sancţiunea prevăzută de art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal. 

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 sunt de acord cu orice decizie a autorităţii 

contractante referitoare la excluderea din procedura de achiziție. 

Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal conform cărora 

„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 

unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 

  

Data completării: ________________ 

 

Denumirea mandantului:  S.C ________________  

Numele şi prenumele reprezentantului legal:  ________________ 

 

Funcţia reprezentantului legal:   ______________________ 

 

Semnătura olografă a reprezentantului legal :  ____________________________  

 

 

Notă 1: Împuternicirea va fi semnată olograf de către reprezentantul legal al operatorului economic (care are această 

calitate conform Certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului). 

Nota 2: Documentul se va completă în funcție de drepturile și obligațiile cu care reprezentantul legal împuternicește 

persoana nominalizată. 



 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr 2 
(denumire/ numele) 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

 

Subsemnatul1, .............. reprezentant împuternicit al ...................... ... (denumirea operatorului economic) în 
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am 
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 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 ulterioar e, 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 a1t. 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. 181-185 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 respectiv ul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi comp letările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fostcondamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului l din Convenţia privind protejarea interese lor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificări i şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. Inţeleg ca 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:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

 
1 Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant (daca este cazul).  



 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr 3                                                                                                                                  
(denumirea/numele) 
 

 

 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul1, reprezentant împuternicit al ...............................(denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic) în calitate de ofertant/ ofertant asociat/subcontractant al ofertantului la procedura 
proprie de achiziție pentru încheierea contractului având ca obiect prestarea Serviciilor de catering pentru 
Școli de vară 2022 la Carei, organizata de Fundația Noi Orizonturi Lupeni, declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

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 dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .................... 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

  

 
1Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant (daca este cazul).  



 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                    Formular nr.4 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE privind neincadrarea  in art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul1   .............................................reprezentant/împuternicit al  ......................... (denumirea/numele 
si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat / candidat asociat/ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant al ofertantului  la procedura proprie de achiziție pentru încheierea contractului având 
ca obiect prestarea Serviciilor de catering pentru Școli de vară 2022 la Carei, organizate de Fundația Noi 
Orizonturi Lupeni, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani: 

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitii le publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) nu mă aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 9812016); 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea ; 

d) nu am încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei în cadrul 
sau în legatură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situaţie de conflict de interese în cadrul sau in legătură cu procedura în cauza; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu 
a condus la o distorsionarea a concurenţei; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune 
încheiate anterior, nu au existat incalcari care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 
dauneinterese sau alte sancţiuni comparabile ; 

h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autoritătii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sa u al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie, am prezentat informatiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate ; 
i)nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 
informaţii confidenţiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-
l reprezint; 

j) am îndeplinit prevederile art.53 alin (2) si (3) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice (in cazul 
in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/Subcontractantul propus/ tertul sustinator, organizat 
ca societate pe actiuni, al carui capital social este reprezentant prin actiuni la purtator). 

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:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

 
1 Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant (daca este cazul).  



 

OPERATOR ECONOMIC                    Formular nr.5                                                                                                                      

(denumirea/numele) 

 

 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea Nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice şi conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 

 

 

Subsemnatul1,  .......................  reprezentant/ împuternicit al (denumirea operatorului economic), în calitate    
de  ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului la procedura proprie de achiziție pentru încheierea 
contractului având ca obiect prestarea Serviciilor de catering pentru Școli de vară 2022 la Carei, 
organizată de Fundația Noi Orizonturi Lupeni, declar pe propria raspundere sub sancţiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care 
ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art.59 și ar 60 din Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 
fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cum ar fi urmatoarele: 

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, terți s usţinători 
ori subcontractanţi propuşi; 

b) partici parea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de part icipare/ofertelor a unei persoane 
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoa ne care fac parte din consiliul 
de administ raţie/o rganul de conducere sau de super vizare 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/subcont ractantul 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; 

f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător, organizat că societate pe acţiuni, al cărui capitol este reprezentat prin acţiuni la purtător nu 
respecta revederile art.53 alin (2) şi (3) din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si 
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art.58-63 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, sunt: 

 
1 1 Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant (daca este cazul).  

 



 

Nr. crt Nume şi prenume Functia 

1 Dana Mathew Bates – fondator și director executiv 

2 Patricia Ötvös – membru în consiliul de administrație 

3 Olivia-Diana Certan – membru în consiliul de adminsitrație 

4 Gabriel Bădescu – membru în consiliul de adminsitrație 

5 Anca-Florina Bahnă – membru în consiliul de adminsitrație  

6 Robert Bogdanffy – membru în consiliul de adminsitrație 

7 Gaidoș Ana-Maria – manager de proiect 
 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

 

 

 



 

OPERATOR ECONOMIC            Formular nr 6 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul

1....................    (nume/prenume).......................  nascut(ă)  în  localitatea  ............,  judeţul........  data de 
..................., fiul (fiica) lui ................. şi al (a).........., cu domiciliul în localitatea ......, judeţul , 

stada...........,  nr...........,  bi...., se.., ap.., posesor al CI, seria...........,  nr................, eliberat de  ...................,  
la data  de  ................,  CNP  ...........................,  în  calitate  de  reprezentant  împuternicit al.................. , 

participant la procedura proprie de achiziție pentru încheierea contractului având ca obiect prestarea 
Serviciilor de catering pentru Școli de vară 2022 la Carei, organizată de Fundația Noi Orizonturi Lupeni, 
declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu 
caracter personal şi îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  şi îmi exprim 
acordul cu pricire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce îmi aparţin în activitatea de derulare a 
procedurilor de achiziţie realizate de Fundația Noi Orizonturi Lupeni 

 

Totodată, îmi exprim acordul, că datele cu caracter personal ce îmi aparţin, să se transmită unor terti în 
legătură cu procesul de achiziţie publica (sistemul Mysmis de gestionare a proiectelor cu finanțare 
europeană, unităţi bancare, instituţii publice, centrale sau locale, cu atribuţii de aplicare a legii, etc). 

 

(*Date cu caracter personal, respectiv numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, 
cetăţenia, semnătură, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/ certificatul de 
Înmatriculare, numărul asigurării socuale/ asigurării de sănătate. telefon I fax, adresa (domiciliul/reşedinţă), 
e-mail, profesie, loc de munca, formare profesională: diplome-studii, situaţie.familiala, situaţie militara, 
situaţie economica şi financiara, salariul, date privind bunurile deţinute, data bancare, codul numeric 
personal, seria şi numărul actului de identitate/pasaportulş, date biometrice (amprenta digitala), date privind 
sănătatea, date referitaoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/masuri de siguranţă, referitoare 
la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc.). 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

 

 

 

 

 

 
1Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant (daca este cazul).  



 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr  7  

(denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Examinând Anunțul de publicitate și documentația proprie de achiziție, subsemnaţii ..............................., 

reprezentanţi ai ofertantului ______________________________________________ (denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să prestăm „Servicii catering pentru școli de vara 2022 la Carei”, organizată de Fundația 

Noi Orizonturi Lupeni, 

 

1. pentru suma de ____________________________ lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă 
TVA valabilă la data emiterii facturii fiscale. 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să prestăm serviciile în 
conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de 
30.09.2022 (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 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. 

 

5. Precizăm că nu depunem oferta alternativă. 
 
 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi dacă nu corespunde cerințelor autorității contractante. 

 

 

 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

  



 

OPERATOR ECONOMIC              Formular nr 8     

(denumirea/numele) 

 

PROPUNERE  TEHNICĂ 

Întocmită pentru: 

„Servicii catering pentru școli de vara 2022 la Carei”, organizată de Fundația Noi Orizonturi Lupeni  

 

Ofertantul trebuie sa prezinte un comentariu, articol cu articol, asupra specificațiilor tehnice/solicitarilor conținute în Caietul de Sarcini, prin care sa se 

demonstreze corespondența celor prezentate în propunerea sa tehnica, cu cerințele din Caietul de Sarcini – se va completa coloana 2 din tabelul de mai 

jos. Propunerea tehnică trebuie să reflecte, fără echivoc, asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/ obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini şi va include toate 

documentele suport și/sau orice alte informații suplimentare pe care ofertantul le consideră necesare. 

 

Subsemnatul   .............................................reprezentant/împuternicit al  ......................... (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat / candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului  la  procedura proprie de achiziție pentru încheierea contractului având ca obiect 
prestarea Serviciilor de catering pentru Școli de vară 2022 la Carei organizată de Fundația Noi Orizonturi Lupeni, mă angajez că în cazul în care oferta  noastră 
este stabilită câştigătoare,  să  asigurăm prestarea serviciilor în condiţiile respectării standardelor impuse de legislaţia specifică şi care îndeplinesc în totalitate 
cerinţele tehnice în caietul de sarcini, astfel: 

Cerințe caiet de sarcini Propunere tehnica ofertant 

 

Perioada de desfăşurare: 25 iulie- 26 august 2022 (perioadă estimată) – cu două serii a câte 10 zile fiecare  

Spații: Municipiul Carei, sediul Școlii Gimnazială nr 1, Grădiniței cu Program Prelungit nr 3 (spațiul de livrare va fi stabilit cu 5 ), Grădiniței cu Program Prelungit nr 
1 (spațiul de livrare va fi stabilit înainte cu o săptămână de începerea activității). 

Participanţi pe serie: număr minim 70 persoane – număr maxim 150 persoane 

Autoritatea contractanta va anunța prestatorul despre orice modificare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii școlii de vară. 

CERINȚE PRIVIND OFERTA DE MASĂ  

 

Servicii asigurare 1 masa de prânz (în intervalul 11.00-
13:00)  

Prânzul va fi livrat în regim catering și va include: 

Fel principal - pui/curcan/vită/porc minim 150 g, 
salată 50g şi 200 g garnitură cartofi 
/orez/fasole/varză/paste  

 



 

Desert tip prăjitură 100 g sau 150 g tip plăcintă sau 
200 g tip orez/griș cu lapte (exclus covrigei din 
comerț si snacks-uri tip salatini).  

Gustare: fructe, 150 g 

Apă: echivalentul a 750 ml/pers, oferită în bidoane 
mari, din care participanții se pot servi cu propriile 
sticle de apă  

 

Exemple: 

Fel principal Pui sote cu piure de cartofi, pilaf cu 
carne de pui, tocană de/cu carne de pui şi 
mămăliguţă, paste bologneze, cartofi piure cu friptură 
de porc, fasole verde cu friptură de curcan la tavă, 
mazăre cu carne de pui, varză cu carne de porc etc. 

Salate: Salată de morcovi cu țelină, salată de varză 
albă cu roșii, salată de castraveţi, salate asortate de 
vară etc. 

Desert: ștrudel cu brânză, ștrudel cu mere, plăcintă 
cu mere, plăcintă cu brânză dulce şi stafide, griş cu 
lapte, orez cu lapte, chec, etc. 

Gustare – mere/pere/banane/pepene/prune, etc.  

Ofertantul va propune 2 variante de meniu complet (pentru 
10 zile), conform cerinței, iar varianta de meniu finală se va 
stabili împreună cu autoritatea contractantă.  Meniul livrat de 
către contractant va fi diferit pentru fiecare din zilele 
săptămânii.  

Se va avea în vedere aplicarea prevederilor privind normele 
nutriționale pentru o alimentație sănătoasă pentru copii și 
adolescenți, marea majoritate a participanților fiind preșcolari 
și școlari.    

CERINŢE PRIVIND EFECTUAREA SERVICIULUI: 

Se va avea în vedere aplicarea prevederilor art. 37 lit. e) din 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea 
Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, 

 



 

depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor. 

Porţiile de hrană vor fi livrate în caserole de unică folosinţă 
având alături tacâmurile de unică folosinţă (înfoliate sau 
împachetate în pungi de hârtie de unică folosinţă) aferente, 
respectiv lingură, furculiţă, cuţit şi linguriţă (dacă e cazul), 2 
şerveţele de masă pentru fiecare persoană şi vor fi incluse în 
costul ofertei/porţie.. 

Cantitatea de hrană va fi livrată de către contractant în 
ambalajele menţionate mai sus şi în cantităţile comandate de 
către reprezentantul autorităţii contractante. 

Transportul alimentelor se efectuează în funcţie de 
perisabilitatea produselor, numai cu mijloace autorizate 
sanitar, igienice, care să asigure pe toată durata transportului 
păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, 
organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, precum şi 
protecţia impotriva prafului, insectelor, rozătoarelor şi altor 
posibilităţi de poluare, degradare şi contaminare atât a 
produselor transportate, cât şi a ambalajelor 

Prețul serviciului include și serviciile de livrare în caserole 
individuale și recuperare a caserolelor rămase (resturile de la 
mâncare).  

- toate accesoriile de servire (caserole individuale, 
șervețele, tacâmuri, etc), - pentru masa de prânz vor fi 
asigurate de Prestator; 

- reprezentantul Prestatorului debarasează şi la finalul 
zilei, preia toate caserolele, accesoriile de servire, 
rămase etc, la sediul propriu; 

- transportul tuturor produselor la locul de desfășurare a 
evenimentului sunt în sarcina prestatorului. 

 

Costul serviciilor menționate va fi inclus în costul 
ofertei/porţie 

CERINTE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ 

Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a 
alimentelor/hranei va menţine igiena personală şi va purta 

 



 

echipament de protecţie şi de lucru adecvat şi curat; 

Personalul prestatorului care manipulează hrana la spațiile 
de livrare a mesei, va avea controlul medical la zi şi va fi 
dotat cu echipament de protecţie adecvat; 

Controlul medical periodic al personalului care participă în 
mod direct la primirea, manipularea, prelucrarea alimentelor 
precum şi cel al personalului care participă la distribuirea 
hranei preparate se va efectua de către prestator în 
conformitate cu normele de protecţie a muncii pentru unităţile 
de alimentaţie publică şi conform indicaţiilor medicului de 
medicina muncii, putând fi verificat de către autoritatea 
contractantă ori de câte ori aceasta consideră că este 
necesar. 

CERINŢE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE 

Toate alimentele care sunt depozitate, împachetate, 
manipulate, afişate şi transportate, vor fi protejate împotriva 
oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii 
consumului uman, periclitării sănătăţii sau contaminării în aşa 
mod încât nu se vor putea consuma în această stare. În 
particular, alimentele trebuie amplasate şi/sau protejate astfel 
încât să se minimalizeze riscul contaminării; 

Prestatorul va avea în vedere că produsele din care este 
preparată mâncarea să fie ambalate, etichetate, 
inscripţionate, ştampilate, după caz, potrivit legislaţiei în 
vigoare (după caz: avize de însoţire a mărfii, avize, certificate 
sanitar-veterinare, declaraţii de conformitate, certificate de 
calitate, buletine de analiză etc.). 

Produsele intermediare şi produsele finite, posibile de a fi 
mediu de dezvoltare a microorganismelor patogene sau de a 
forma toxine, trebuie menţinute la temperaturi care să nu 
prezinte risc pentru sănătate. Potrivit cu siguranţa 
alimentelor, se vor permite perioade limitate, în afara 
temperaturii potrivite, atuci când este necesar ca alimentele 
să se adapteze modalităţilor de preparare, transport, 
depozitare, prezentare şi servire. 

Se recomandă ca hrana servită participanților la Școlile de 
vară 2022 să respecte Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 
976/1998, art. 37 alin. c) "Preparatele culinare finite, până la 

 



 

servirea lor de către consumator , vor fi păstrate la o 
temperatură de minimum +60°C (mâncăruri calde) sau la 
maximum +8°C (preparate reci)." 

Prestatorul va fi unicul răspunzător din punct de vedere 
juridic în eventualitatea producerii unor îmbolnăviri cauzate 
de hrana necorespunzătoare în rândul participanţilor la 
școala de vară 2022. 

 

Managerul proiectului sau împuternicitul acestuia va trimite, cu o săptămână înainte de începerea școlilor de vară 2022 o informare pe email care va cuprinde: 
programarea zilnică a școlilor de vară 2022, inclusiv cu orele de livrare pentru catering, numărul de participanţi precum şi locațiile stabilite. 

 

3. Până la încheierea şi semnarea contractului, acesta propunere tehnică, alături de propunerea financiară, împreună cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, 
prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui contractul angajat între părțile contractante. 

4.Subsemnata/Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 

 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

  



 

OPERATOR ECONOMIC                 Formular nr 8.a 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea reglementarilor obligatorii în domeniile mediului social şi al relaţiilor de muncă, 
sănătăţii şi securităţii în muncă 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul1 (nume și prenume) reprezentant legal / împuternicit al 
....................................................... 

(denumirea / numele şi sediul / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura proprie 
de achiziție pentru încheierea contractului având ca obiect prestarea Serviciilor de catering pentru Școli 
de vară 2022 la Carei, organizată de Fundația Noi Orizonturi Lupeni, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în câte publice, că la elaborarea 
ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul executării contractului de servicii, 
având că obiect prestarea servicii lor de catering, în conformitate cu reglementarile obligatorii în domeniile 
mediul, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislatia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislatie 
naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, 
precum şi că le vom respectă pe întreg parcursul executării contractului. 

 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

  

 

 
1Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant (daca este cazul).  



 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr 8.b 

(denumirea/numele) 

 

 

 

PROPUNERE FINANCIARĂ DETALIATĂ                                                 

„Servicii catering pentru școli de vara 2022 la Carei”, organizată de Fundația Noi Orizonturi Lupeni  

 

Tip de activitate 
Nr. de 

unități 

Preț unitar 

ofertat  

(LEI fără 

TVA) 

Preț total  

ofertat   

(LEI fără 

TVA) 

Preț total  

ofertat   

(LEI cu 

TVA) 

0 1 2 
3 = col (1 x 

2) 

4 

Servicii catering pentru Școli de Vară 2022, 

conform caietului de sarcini  
2200 porții   

 

Total ofertă, lei   

 

Prețurile ofertate includ toate cheltuielile noastre necesare prestării serviciilor care fac obiectul 

achiziției (accesorii de servire, deplasări, detașări, terți, produse - echipamente, materiale consumabile, 

manoperă, manipulare, debarasare, etc.). 

 

Vom respecta prevederile legale privind cota de impozitare TVA. 

 

Prețurile unitare ofertate sunt ferme, în lei, și nu se actualizează pe parcursul derulării contractului. 

 

 

 

 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

 

Notă:  

Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative.  

Prețurile unitare se vor exprima cu max. 2 zecimale 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr 9  

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

  

 

DECLARATIE  

privind acceptarea Modelului de contract 

 

 

 

Subsemnatul …………….......................………..(numele şi prenumele persoanei autorizate), in calitate de: 

 

□ reprezentant  legal al .......................................................(denumirea ofertantului)  

  

sau 

  

□ reprezentant împuternicit în numele asocierii ..................................................(denumirea asocierii), 

 

 

declar în nume propriu şi în numele asocierii (după caz) că am citit si suntem de acord, fără amendamente, 

cu termenii și condițiile contractuale obligatorii prevăzute în Modelul de contract prezentat în cadrul Anunțului 

de publicitate pentru achiziția „Servicii catering pentru școli de vara 2022 la Carei”, și consimțim ca, în 

cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să semnăm contractul de achiziție în 

conformitate cu prevederile din documentele Anunțului. 

     

 

Referitor la clauzele contractuale specifice, propunem următoarele: ....................……………………. (se va  

completa în cazul în care ofertantul are obiecțiuni cu privire la Clauzele contractuale specifice și/sau 

propuneri de modificare). 

 

 

 

 

 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

________________________ 

(Semnătura autorizată şi ştampila)  

 
 
 



 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr 10  

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

 

La Contractul de achiziţie publică nr…………………/……………….... încheiat între Fundația Noi Orizonturi 

Lupeni și ……………………………………………………… (denumire contractant general), privind contractul 

avand ca obiect: 

  

„Servicii catering pentru școli de vara 2022 la Carei”, 

 

1. Părţi contractante: 

 

Acest contract este încheiat între S.C. ________________________________________ cu sediul în 

__________________ (adresa, telefon, fax, etc.), reprezentată prin __________________ Director, 

denumită în cele ce urmează Contractant General 

 

şi 

 

S.C. ________________________ cu sediul în __________________ (adresa, telefon, fax, etc.), 

reprezentată prin __________________ Director şi  _____________________, denumită în cele ce 

urmează Subcontractant. 

 

 

2. Obiectul contractului: 

 

Art.1. Obiectul prezentului contract il constituie  efectuarea de catre subcontractant a urmatoarelor activitati : 

- Executia   lucrarilor....... 

- Prestarii serviciilor de..... 

- Furnizarea/Fabricarea  de........................................................ 

- Etc. 

 

 Art.2. Valoarea activitatilor enumerate la art.1 este de   __________________ - conform ofertei prezentate 

de subcontractant. 

 

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume: 

a) în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de 

subcontractant, reprezentand contravaloarea  ______________  (lucrarilor executate/ serviciilor prestate/ 

poduselor furnizate). 

b) plata (lucrărilor, produselor, serviciilor)___________________________ se va face în limita 

asigurării finanţării _______ de către Fundația Noi Orizonturi Lupeni 

 

Art.4. Durata de execuţie a (lucrărilor, produselor, serviciilor)___________________________ este în 

conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului anexă la contract. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării procesului verbal 

încheiat la terminarea ...........................     (lucrărilor, produselor, serviciilor); 

 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului/subcontractantului documentaţia completă 

verificată cu dispoziţiile legale. 

 

3. Alte dispoziţii: 

 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrărilor, produselor, 

serviciilor) şi neîncadrarea din vina subcontractantului  în durata de execuţie angajată de contractantul 

general în faţa achizitorului, subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea 

_______ (lucrărilor, produselor, serviciilor) nerealizată la termen. 

  

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevazute la art. 3, contractantul general va plăti penalităţi de  

_____ % pe zi întârziere la suma datorată. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul le are fata de investitor conform contractului "............................................................." 

 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se 

vor soluţiona pe cale legală. 

 

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

      ______________________    _________________________ 

              (contractant general)                                  (subcontractant)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 

obiectului contractului/contractelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denumire asociere         Formular 11 

Adresa şi datele de identificare  

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

 

 

MODEL ACORD DE ASOCIERE 

nr. ……. / data ………… 

 

În vederea participării la procedura proprie  privind atribuirea contractului de servicii 

 

„Servicii catering pentru școli de vara 2022 la Carei” 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr 98/2016 precum şi art 147 din 

HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 

 

Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de .................................................. (denumire 

autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului ........................................................... (obiectul 

contractului) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

este: 

1._______ % S.C. _______________________ va asigura _________________ (descriererea activităților) 

2._______ % S.C. _______________________ va asigura _________________ (descriererea activităților) 

... 

 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 

efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

... 

 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării 

asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii proprii de achiziţie).  

 

 

 

 



 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 

comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 

6. Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. 1. 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 

7. Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate 

de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

 

 

 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul asociaţiei, 

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

(Semnătura autorizată) 

 

 

 

Asociat A,                        Asociat B,                          Asociat ... 

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

    

(Semnătura autorizată)   (Semnătura autorizată)  (Semnătura autorizată) 

 

 

 

 

Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 

specifice ale obiectului contractului/contractelor. 

 

 

 



 

 
OPERATOR ECONOMIC        Formular nr.12 
(denumirea/numele) 

 

 

Nr Înregistrare  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către:   

Fundația Noi Orizonturi Lupeni 
Punct de lucru Carei  

 

În atenția dnei Ana-Maria Gaidoș 

Manager proiect 

 

Ca urmare a anunțului de participare nr 1 /23 iunie 2022 privind aplicarea procedurii interne pentru 

atribuirea contractului de servicii de catering aferente proiectului „Învățare pentru toți", Număr de 

identificare a contractului: POCU/717/5/1/152668, noi 

________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

 

Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de 1 copie:  
- documente de calificare și selecție 
- oferta tehnică 
- oferta financiară 

Avem speranta că oferta noastra este corespunzatoare și va satisfa cerințele dumneavoastră. 

 

 

 

Data completării ______________________ 

 

Operator economic:  ___________________________ 

   (ofertant) 

 

___________________________ 

    (Numele, prenumele persoanei împuternicită să semneze) 

 


	PROPUNERE  TEHNICĂ
	SCRISOARE DE ÎNAINTARE

