
 

 

ANEXA 1 

 

 

    Operator economic  

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

    (denumirea/numele)  

 

 

 

    FORMULAR DE OFERTĂ 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

 

 

    Domnilor,  

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

.................................................................................. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să livrăm 

____________________________________ - Cod CPV –  __________________________, pentru 

suma de ............................................................................ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de 

........................................................................................................ (suma în litere şi în cifre).  

   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în 

termen de maxim 3 zile de la primirea comenzii.  

   3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .......... zile, (durata în litere şi 

cifre), respectiv până la data de .................. (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:  

    |_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă";  

    |_| nu depunem ofertă alternativă.  

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  

   6. Am înţeles si consimtim ca, 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 acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi.  

 

 

    Data …../….../……....  

    ......................, (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele .......................................... (denumirea/numele operatorului economic)  

    

 

 

 

 

 



 

 

CENTRALIZATOR  DE PREŢURI 

 

  

Descriere produs UM Cantitate 

estimată 

Preţ / 

u.m 

Preţ total 

Săpun lichid cu pompiţă 500 ml, diverse arome bucată 12   

Rezervă săpun lichid flacon 5L, diverse arome bucată 5   

Gel igienizant pe baza de clor 5L - asigură o buna 

igienizare chiar şi pe suprafete verticale. Curata 

mizeria, petele de mucegai şi îndepartează mirosurile 

neplăcute. Caracteristici: Culoare: OPALESCENT, 

Parfum: LAMAIE 

bucată 2 

  

Detergent pentru gresie şi faianţă, detergent lichid 

intens parfumat, fără clor sau alt înălbitor, solubil în 

apa, 5L 

bucată 2 

  

Detergent manual 5 kg  bucată 1   

Soluţie pentru curăţat pardoseli parchet 5L - 

detergent lichid, intens parfumat, destinat curăţării 

parchetului, fără alergeni, solubil în apă, cu uscare 

rapidă 

bucată          3 

  

Praf de curăţat abraziv 500g,  bucată 3   

Soluţii de spălat geamuri, cu pompiţă, pe bază de 

alcool, cu acţiune rapidă, slab spumant, degresant 

puternic, 750ml 

bucată 5 

  

Soluţii pentru curăţat mobila, anti praf, din ceară 

diluată şi substanţe de îngrijire şi curăţare, 300ml  
bucată 5 

  

Alcool sanitar 500 ml bucată 4   

Perie WC cu suport plastic pt. susţinerea periei bucată 20   

Mături plastic, cu fir mediu şi coadă de lemn, 1,25m bucată 4   

Matura sorg cu coada lemn Confectionata din sorg 

natural, intr-un fascicul alungit, pe o latime maxima. 

Coada din lemn, lungime exterioara 850 mm 

Lungime totala: 1350 mm 

bucată 3 

  

Făraş PVC, cu lamelă de cauciuc, dimensiuni: 

lăţime=260 mm, lungime =180 mm. Lungime mâner 

MINIM 90 mm 

bucată 4 

  

Coadă de lemn filetată pentru mop şi perii, 1,25m bucată 2   

Rezervă mop din bumbac 100% - cu suport de plastic 

prevăzut cu dispozitiv filetat pentru schimbarea 

rezervei, greutate masă textilă 250 gr. 

bucată 20 

  

Găleată cu storcător pt. mop, fabricată din plastic, 

prevăzută cu mop şi storcător pentru mop, 

capacitate:10 l. 

bucată 6 

  

Găleată fabricată din plastic, capacitate: 5 l. bucată 2   

Colace cu capac WC mono, din plastic bucată 4   

Racletă pentru curăţat geamuri, cu burete, lamelă 

cauciuc şi coadă telescopică de metal, 2m  
bucată 2 

  



 

 

Hârtie igienică 1 strat, hârtie din maculatură 100%, 

rolă 75g/mp, minim 40 buc/pachet 
pachet 20 

  

Saci menaj 35L, 70*50cm, negri, 50 buc/rolă rola 50   

Sac Saci menaj 120L, 70*110cm, negri, 10 buc/rolă rola 20   

Lavete absorbante pentru toate tipurile de suprafeţe, 3 

buc/set 
set 12 

  

Mănuşi protecţie (latex) menaj pudrate, mărime M, 

100 buc/pac 
pachet 2 

  

Dispenser prosoape pliate, tip zz, material plastic alb, 

vizor de nivel 
bucată 2 

  

Prosoape pliate tip Z, buc/set 250, set/bax 20, 

Lungime 23, Lățime 25 
bax 12 

  

Set de 12 prosoape de bumbac pentru vase. Utilizate 

pentru uscarea ușoară a vaselor sau a mâinilor ... Lot de 

3 x albastru și alb / 3 x roșu și alb  / 3 x galben și alb / 

3 x verde și alb Dimensiuni: 45x65cm  Material: 80% 

bumbac și 20% poliester 

set 1 

  

Bureţi vase – set de 3 bucăţi, 14,8x6,5x4 cm, material: 

spumă + abraziv 
set 12 

  

Burete sârmă – burete de sârmă spiral din inox bucată 6   

Perie paianjeni - Perie pentru îndepărtat pânze 

paianjen cu coadă telescopică de 1,65 m lungime. 

Realizată din plastic rezistent 

bucată 3 

  

Detergent pentru vase sub forma de lichid, ideal 

pentru spalarea manuala a vaselor. Ambalat intr-un 

recipient din plastic de 5 L. 

bucată 2 

  

Europubelă din plastic cu pedală şi capac, folosită 

pentru colectarea deşeurilor. Capacitate: 80 litri, 

înălţime: 72 cm., lăţime: 49 cm, adâncime: 41 cm 

bucată 2 

  

TOTAL FĂRĂ TVA 
 

TVA 19% 
 

TOTAL CU TVA 
 

 

 

 

 

Ofertant (ss) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA 3 
 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

  

  

  I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ..........................., 

intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de 

..........................................., in calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................... din data de 

.......................,certific/certificăm prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevarate si complete din 

toate punctele de vedere. 

 

   II. Certific/Certificăm prin prezenta, in numele ........................................................., urmatoarele: 

   1. am citit si am inţeles conţinutul prezentului certificat; 

   2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică in condiţiile în care 

cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete in orice privintă; 

   3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată sa înainteze oferta de 

participare, inclusiv in privinţa termenilor conţinuti de ofertă; 

   4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se inţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 

decat ofertantul in numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi 

proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

   5. oferta prezentată a fost concepută si formulată in mod independent fată de oricare concurent, fara a 

exista consultări, comunicări, inţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

   6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi în ceea ce priveşte 

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 

procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legatură cu 

obiectul respectivei proceduri; 

   7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi în ceea ce priveşte 

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

   8. detaliile prezentate in ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

 

   III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia in vigoare, declar/declarăm că cele consemnate in 

prezentul certificat sunt adevărate si intrutotul conforme cu realitatea. 

  

  

  

Ofertant, 

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

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

(semnături) 

 

Data 



 

 

 

 

  

 

ANEXA 4  

 

 

 

 

 

 

OFERTANTUL              Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

 

______________________      nr. _________ / __ . __ . 2017 

(denumirea/numele)                                                                 

                                                                                      ora ___________ 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către _______________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  

_______________________________________________________________________ (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ____________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

          

 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

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

 

 

Data completării __ . __ . 2017 

 

Cu stimă, 

 

                             Operator economic, 

 

   ___________________ 

      (semnatura autorizată) 

 

 




