
CANDIDATUL/OFERTANTUL

          …………….......................

              (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal/CNP:

3. Adresa sediului central/domiciliul:

4. Telefon:

    Fax:

    Telex:

    E-mail:

5. Daca este cazul :

5.1.Certificatul de înmatriculare/înregistrare ........................................................    (numărul, data şi

locul de înmatriculare/înregistrare)

5.2.Obiectul de activitate, pe domenii:..................................................................(în conformitate cu

prevederile din statutul propriu)

5.3.Birourile  filialelor  /sucursalelor  locale,  dacă  este  cazul:

…….......................-................................................................................................................................

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

5.4 Principala piaţă a afacerilor:

5.5 Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

____________________________________________________________________
                           Cifra de afaceri anuală                                Cifra de afaceri anuală
         Anul                 la 31 decembrie                                           la 31 decembrie
                                    (RON)                                                       (echivalent euro)
__________________________________________________________________
 1.
____________________________________________________________________
 2.
____________________________________________________________________
 3.
____________________________________________________________________
 Media anuală:
____________________________________________________________________

                                                 Candidat/ofertant,
                                                   ......................
                                               (semnătura autorizată)



CANDIDAT/OFERTANT

…………………………..

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca  urmare  a  anunţului  privind  organizarea  procedurii  de  licitaţie  pentru  atribuirea

contractului  având  ca  obiect  inchirierea  Balții  Comana,  comuna  Cosereni,  judetul  Ialomita  ne

exprimăm prin prezenta interesul de a participa la licitaţie, în calitate de ofertant.

Am luat cunoştinţă de documentele licitaţiei pe care ni le însuşim şi anexăm la prezenta

ofertă şi documentele de calificare solicitate.

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

        Cu stimă,

         Ofertant

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

               (semnătură autorizată)



    OFERTANT

__________________

 (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul/tii, reprezentanti ai ofertantului(daca 

este cazul) _________________________________________________, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire ne angajam sa inchiriem bunul scos la licitatie 

pentru suma de ___________________________________________________lei, reprezentand 

                                      (suma in litere si in cifre)

_____________________________________________________ euro, 

                                (suma in litere si in cifre)                                              

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare,  sa mentinem

pretul ofertat conform perioadei prevazute in caietul de sarcini.

3. 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.

4.  Am  inteles  si  consimtim  ca,  in  cazul  in  care  oferta  noastra  este  stabilita  ca  fiind

castigatoare, sa constituim garantia de indeplinire a contractului in conformitate cu prevederile din

documentatia de atribuire.

Data _____/_____/_____________

                                           ____________________________________

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

   


