FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ

Către

ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI
FILIALA BRASOV “VIRGIL ONITIU”
Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Cam. 510, Brașov

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ________ din data de 01.04.2014, pentru participarea la
procedura de atribuire “cerere de oferte”, în data de 08.04.2014, organizată de
ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI
FILIALA BRASOV
“VIRGIL ONITIU”, în scopul depunerii de oferte pentru atribuirea unui contract de “servicii
de contabilitate” noi _____________________________________ analizand cererea
dumneavoastra:
1. Putem asigura produsele solicitate, pentru suma totală de __________ lei fără TVA, la
care se adaugă taxa pe valoarea adaugata în valoare de ________ lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câştigătoare, să punem la
dispoziția beneficiarului, conform propunerii tehnice, serviciile noastre pentru toată
durata contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 10 de zile, respectiv
până la data de 18.04.2014, şi ea va ramâne 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
câştigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alături de oferta de bază:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
|_X| nu depunem oferta alternativa.
6. Am înteles si consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită ca fiind
câştigatoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire, după caz.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data completarii, 08.04.2014

Operator Economic
_______________________________________
prin administrator
______________________________________

FORMULAR DE OFERTA TEHNICA

Societatea noastă va presta serviciile de audit în următoarele condiții tehnice și de preț:

DECLARATIE
Privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181

Subsemnatul __________________________, in calitate de ofertant la procedura de achizitii
“servicii de contabilitate”aferenta proiectului ”(Re)integrarea in educatie pentru persoanele de
etnie roma din Sacele, judetul Brasov – REPER”, organizata de Organizatia Nationala Cercetasii
Romaniei – Filiala Brasov „Virgil Onitiu”, declar pe propria raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatiile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditaorii.
b) De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementate prin lege;
c) Ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile elgale in vigoare in Romania pana la data solicitata;
d) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli în materie profesionala;
e) Nu am prezentat informatii false si nu voi refuza prezentarea informatiilor solicitate de
autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii criteriilor de calificare si selectie.
Subsematul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii: 08.04.2014

Operator Economic
_______________________________________
prin administrator
______________________________________

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
______________________
reprezentant
legal/administrator
al
______________________________, in calitate de ofertant la procedura de achizitii “servicii de
contabilitate” aferenta proiectului ”(Re)integrarea in educatie pentru persoanele de etnie roma
din Sacele, judetul Brasov – REPER”, organizata de Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei
– Filiala Brasov „Virgil Onitiu”, declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia
prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa 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, 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.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă
comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte
oferte.
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.
Data completarii: 08.04.2014

Operator Economic
________________________________________
prin administrator
______________________________________

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul
______________________
reprezentant
legal/administrator
al
______________________________, in calitate de ofertant la procedura de achizitii “servicii de
contabilitate” aferenta proiectului ”(Re)integrarea in educatie pentru persoanele de etnie roma
din Sacele, judetul Brasov – REPER”, organizata de Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei
– Filiala Brasov „Virgil Onitiu”, declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 691din 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:
- nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
- nu sunt în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
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 completarii 08.04.2014

Operator Economic
________________________________________
prin administrator
______________________________________

