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FORMULARE

OPIS FORMULARE

•
•
•
•
•
•

Formularul nr. 1 (Scrisoare de înaintare);
Formularul nr. 2 (Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea);
Formularul nr. 3 (Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 şi 15 din
OUG 66/2011);
Formularul nr. 4 (Formular de ofertă);
Formularul nr. 5 (Centralizator preţuri);
Formularul nr. 6 (Propunere tehnică);
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Formularul nr. 1
Operator economic
................................................
Nr. înreg. beneficiar ………. din data de .................
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
ASOCIATIA GAL TECUCI
cu sediul în sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați, cod poștal 807226
Ca urmare a anunţului de participare apărut pe site-ul www.galtecuci.ro din data de 07.04.2022
privind organizarea procedurii de achiziţie Servicii catering masă copii, achiziție finanţată în cadrul
proiectului „Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunităților marginalizate în teritoriul Asociației
GAL Tecuci ", cod SMIS 139867, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.2: Reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate
din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Cod apel – POCU/827/5/2/139867, în
temeiul contractului de finanţare nr. POCU/827/5/2/139867, subscrisa .............................................
vă transmitem prin e-mail oferta, documentele de calificare și celelalte documente solicitate în
documentatia de atribuire.
Data completării:
..........................
Operator economic,
......................................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 2
Operator economic
.................................
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul(a)
......................
reprezentant
al
................................,
cu
sediul
în
...............................................................................în calitate de ofertant la procedura de achiziţie
Servicii catering masă copii, achiziție finanţată prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul
Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunităților marginalizate în teritoriul Asociației GAL Tecuci ",
cod SMIS 139867, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații,
așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Codul penal, că:
a) nu mă aflu în stare de faliment sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
b) în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești,
pentru constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, fraudă, spălare de bani, trafic și
exploatare a persoanelor vulnerabile;
c) în ultimii 3 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești
pentru vreo abatere profesională care să-mi afecteze reputația profesională;
d) în ultimii 2 ani, nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale contractuale, din
motive imputabile, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.
Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul 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 încalc prevederile
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării:
...................................
Operator economic,
...........................................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 3
Operator economic
..........................................
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și
completările ulterioare
Subsemnatul(a) ................................ reprezentant al ......................................., cu sediul în
............................................................................. în calitate de ofertant la procedura de achiziţie
Servicii catering masă copii, achiziție finanţată prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul
proiectului „Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunităților marginalizate în teritoriul Asociației
GAL Tecuci ", cod SMIS 139867, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații,
așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14-15 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv nu există legături între subscrisa şi structurile acționariatului
beneficiarului sau între subscrisa şi membrii comisiei de evaluare/persoana responsabilă cu
evaluarea ofertelor şi subscrisa nu deținem pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante
la prezenta procedură de achiziție.
Subsemnatul(a) .............................. declar că voi informa imediat beneficiarul ASOCIATIA GAL
TECUCI dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că beneficiarul ASOCIATIA GAL TECUCI are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea încalc
prevederile legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării:
....................................
Operator economic,
.............................................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 4
Operator economic
..........................................
FORMULAR DE OFERTĂ
Către
ASOCIATIA GAL TECUCI
cu sediul în sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați, cod poștal 807226
1.
Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ......................................, reprezentată prin
...................................... ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia de atribuire mai sus menţionată, să prestam Servicii catering masă copii, pentru
ASOCIATIA GAL TECUCI pentru suma totală de ........................ lei, (treisutemiilei)
2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să desfăşurăm
serviciile de catering masă copii în termenul convenit de comun acord cu beneficiarul.
3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile 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 prezenta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.

Data completării:
.............................
Operator economic,
............................................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 5

Operator economic
………………………………….

CENTRALIZATOR PREŢURI
- anexă la formularul de ofertă –

Nr.
crt

Denumire serviciu (formare)

UM

Cantitate

Pret unitar
(lei )

Valoare
serviciu
(lei )

1

2

3

4

5

6=4*5

Serviciu

3060

1

Servicii catering masă copii

TOTAL (lei )

Data completării:
..............................
Operator economic,
............................................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 6
Operator economic
......................................
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
Către
ASOCIATIA GAL TECUCI
cu sediul în sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați, cod poștal 807226
Subsemnatul(a) ............................, reprezentant al ........................................ cu sediul în
..................................................., tel. ........................., e-mail .................................. , ofertant la
procedura de achiziție Servicii catering masă copii, achiziție finanţată prin Programul Operațional
Capital Uman în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunităților marginalizate
în teritoriul Asociației GAL Tecuci ", cod SMIS 139867, înaintez propunerea tehnică, în conformitate
cu specificațiile tehnice solicitate:
Operatorul economic se obliga sa presteze serviciile in stricta concordanta cu specificatiile
caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:
SERVICII OFERTATE:

Data completării:
.............................
Operator economic,
................................................
(semnătură autorizată)

