
.................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) 

 
 
 
 

 FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA 
 
 
 

Către  ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA 
 
 
 

 
Examinând documentaţia pentru ofertanti, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm 

toate produsele identificate in lista cu consumabilele solicitate de achizitor, la următoarele preţuri 

unitare fără TVA: 

 

Nr.crt. DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATI 
PRET 

UNITAR VALOARE 
1 hartie copiator A4 500 coli/top top 620 

2 
Folie de protectie documente A4 

standard  set 10 
3 cutii arhivare 8 cm 10 buc/set set 5 

  4 cutii arhivare 16 cm 10 buc/set set 5 
5 bloc notes A4 buc 10 
6 plicuri plate(dreptunghiulare) buc 200 
7 DVD buc 200 

  8 agrafe cutie 20 
  9 capsator buc 10 

10 capse cutie 50 
11 decapsator buc 10 

  12 corector fluid buc 9 
13 cutter mediu buc 10 
14 perforator 20 coli buc 10 
15 etichete autocolante (100 buc/top) top 20 

  16 evidentiator buc 20 
17 foarfeca buc 5 
18 pix plastic  buc 50 
19 post it 76x76 mm  set 30 

  20 creioane 12 buc/set set 10 
  21 ascutitoare metalica simpla buc 10 

22 calculatoare birou buc 5 
23 banda adeziva buc 6 

  



24 suport pixuri birou buc 5 
25 rigla 30 cm buc 10 
26 guma de sters buc 10 

  27 markere permanent set 10 
  28 sfoara bumbac 100 gr buc 10 

29 bibliorafturi verzi si albe buc 225 
30 separatoare 100 buc/set verzi si albe set 20 

31 
dosare plastic pp cu sina cu gauri verzi si 

albe buc 999 

32 

     tonnere CEXV34 – black/ CEXV34 – 
yellow/ CEXV34 – cyan/ CEXV34 - 

magenta 

set 

5 
  33      tonner CEXV33 buc 12 

34 tus stampila albastru buc 2 
  36      Hartie copiator a3 transit xerox  top 5  

 
36 

     Hartie a4 asortata pal 5*100c/top 
xerox  top 10 

 

        Fisa protectia muncii buc 10  

       Prelungitor 3/5 prize buc 5  

       Registru intrare iesire buc 2  

  Cos de gunoi birou verde buc 5  

  Total lei       
Total euro (curs euro  4.1263 din data 
23.05.2011), fără TVA 

 
 
La aceste preţuri  se adaugă TVA 24%. 

 

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

la comanda achizitorului, în termen de cel mult 5 zile de la primirea comenzii, respectând cantităţile 

cerute de achizitor.. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pana la data de 31.10.2012 şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4.  Până la încheierea şi semnarea acordului cadru de furnizare consumabile aceasta ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că  sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ.. 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
 

(nume, prenume şi semnătură),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



 
 
 
 
 
...................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ 
 
 

Către  ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA 
 

Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru produsele solicitate în cadrul procedurii de 
prospectarea pietei. 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 
 
 
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi 
în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator Economic 
................................... 
(denumirea) 

D E C L A R A Ţ I E 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de ofertant, 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. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 
nr. 337/2006, respectiv 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. 
 
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. 
 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de ofertant la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului 

sau lucrării), codul CPV ............., organizată de..... (denumirea autorităţii contractante),declar pe 
propria răspundere că: 
 
a) 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. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 
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, am îndeplinit integral 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. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
Înţeleg 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, 
................................. 

(semnătură autorizată) 

_________________________________ 
(denumirea/numele ofertant) 



 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatoruluieconomic-peroana 

juridică], în calitate de ofertant la procedura pentru achizitia de 
................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului 

sau lucrării şi codul CPV], la data de ...…………………......... [se inserează data], organizată 
de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],declar pe proprie 
răspundere că: 
a) 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. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similar cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 
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 este stabilit. 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 

…………………………. 

(nume persoana autorizata ) 
………………………………… 

(semnatura persoană autorizata si stampila ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CANDIDATUL                                             Înregistrat la sediul ASOCIAŢIEI PAKIV ROMÂNIA 
………………………                                 nr....………/.…………….…........ 
 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

 
Către  ASOCIAŢIEI PAKIV ROMÂNIA, Alba Iulia, Str Republicii, nr. 40, cod. 510130 
 
 
 
Ca urmare a anunțului nr. ……...din ..........., (ziua/luna/anul), prin care suntem invitați să prezentăm 
oferta în scopul atribuirii prin procedura competitivă a contractului de furnizare produse  pentru 
proiectul « MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI», ID proiect 76173, noi 
................……………............ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

 
 
Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând, în original:  
a) oferta; 
b) documentele care însoțesc oferta.  

 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.  
 
 
 
 
Data completării ......./………/............  
 

Cu stimă, 
Ofertant 

   .................................... 
    (semnatura autorizată) 

Semnătura      ___________________________ 
 
 


