
Denumire operator economic         Formular 1 
Adresa şi datele de identificare 
...............................................     
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ  

 
Către :   BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ”Carol I„ 
    Str. Boteanu nr.1, sector 1, București  
     

 
1) Examinând Anunțul publicat pe site-ul dvs, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

……..............…...................…….. (denumirea/numele ofertantului, adresa si datele de identificare ale 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentele 
Anunțului sus-menţionat, să executăm – Lucrări de montaj mochetă în spațiile Bibliotecii Centrale 
Universitare ,,Carol I” din AULA - corp Fundație și din corp Boema zonele parter – internet - custozi - 
mezanin și scări. 

 
la un preţ total de …………............................................................................................................lei,   
    (se precizează suma în litere şi cifre) 
la care se adaugă TVA în valoare de ...................................................................................................lei,    
                                  (se precizează suma în litere şi cifre) 

      
  plătibil în maxim 30 de zile de la emiterea facturii, în baza facturii fiscale, conform prevederilor 

clauzelor contractuale. 
 
2) Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 90 de zile de la data limită de 

depunere a ofertelor, respectiv până la data de _______________  şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 

3) Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să prestăm 
serviciile în termenele stabilite și pentru perioada prevăzută în Caietul de sarcini, în strictă 
concordanță cu cerințele autorității contractante. 

 
4) Până la încheierea şi semnarea contractului de servicii, aceasta 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 oricare altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 
 
 

Semnătura reprezentantului ofertantului  
......................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului  
......................................................... 

Capacitate de semnătură  
......................................................... 

Data  
......................................................... 
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PROPUNERE FINANCIARĂ DETALIATĂ 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire servicii Preț total 
-Lei fara TVA- 

1 Lucrări de montaj mochetă în spațiile Bibliotecii Centrale Universitare 
,,Carol I” din AULA - corp Fundație și din corp Boema zonele parter – 
internet - custozi - mezanin și scări 

 

 Total, lei fără TVA  

 Total TVA  

 Total, lei cu TVA  

 
Oferta include toate cheltuielile noastre necesare pentru prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de 
Sarcini și îndeplinirea obiectivului campaniei (taxe, comisioane, terți, manoperă, materiale etc.). 
 
Preţul din ofertă este ferm, în lei şi nu se ajustează pe parcursul derulării contractului. 
 
Notă: Preturile se exprimă cu maxim 2 zecimale. 
 
 
 
 
 

 
 

Semnătura reprezentantului ofertantului  
......................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului  
......................................................... 

Capacitate de semnătură  
......................................................... 

Data  
......................................................... 
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PROPUNERE TEHNICĂ 
Lucrări de montaj mochetă în spațiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I” 

 
 
Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care 
urmează a fi prestate cu cerintele prevazute în Caietul de Sarcini. 
 
Oferta tehnică va cuprinde răspunsul la fiecare cerinţă descrisă în Caietul de sarcini. 
 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte, fără echivoc, asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/ 
obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini şi va include toate documentele și documentele suport 
solicitate sau orice alte informații suplimentare pe care ofertantul le consideră necesare. 
 
 
 
 
 
 
Semnătura reprezentantului ofertantului  

......................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului  

......................................................... 
Capacitate de semnătură  

......................................................... 
Data  

......................................................... 
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DECLARAȚIE  
privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile 
mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii 

 
 

Subsemnatul, ………….................................................... reprezentant legal/imputernicit al 
........................................... (denumirea  operatorului economic),  în calitate de  ofertant/   ofertant 
asociat/  subcontractant propus (se bifează opțiunea corespunzatoare) la achiziția directă  pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: 
 

Lucrări de montaj mochetă în spațiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I” din AULA - corp 
Fundație și din corp Boema zonele parter – internet - custozi - mezanin și scări 

 
declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din 
domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi de protecţie a muncii, stabilite prin legislația 
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii și am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea 
acestor obligații. 
 
De asemenea, declar, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că pe toata durata de 
prestare a serviciilor, voi respecta:  

- obligațiile în domeniul legislației mediului, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în 
documentele achiziţiei şi la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. 

- obligațiile în domeniul legislației sociale, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în 
documentele achiziţiei şi la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. 

- obligațiile în domeniul legislației muncii, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în 
documentele achiziţiei şi la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE. 

 
Prezenta declarație este valabilă pentru întreaga durată a contractului de achiziție publică. 
 
 
 
Semnătura reprezentantului ofertantului  

......................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului  

......................................................... 
Capacitate de semnătură  

......................................................... 
Data  

......................................................... 
 
                     
Notă: 
Declarația se va completa de ofertant, de fiecare membru al asocierii, în cazul ofertei comune, și de către 
subcontractanți, dacă este cazul. 
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DECLARATIE  
privind acceptarea Modelului de contract 

 
 
 
Subsemnatul …………….......................………..(numele şi prenumele persoanei autorizate), in calitate de: 
 
□ reprezentant  legal al .......................................................(denumirea ofertantului)  
  
Sau 
  
□ reprezentant împuternicit în numele asocierii ..................................................(denumirea asocierii), 
 
 
declar în nume propriu şi în numele asocierii (după caz) că am citit si suntem de acord, fără 
amendamente, cu termenii și condițiile contractuale obligatorii prevăzute în Modelul de contract 
prezentat în cadrul Anunțului de publicitate pentru achiziția de - Lucrări montaj mochetă în spațiile 
Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I” din AULA - corp Fundație și din corp Boema zonele parter – 
internet - custozi - mezanin și scări, consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câștigătoare, să semnăm contractul de achizitie publică în conformitate cu prevederile din documentele 
Anunțului”. 
     
 
Referitor la clauzele contractuale specifice, propunem urmatoarele: ....................……………………. (se va  
completa în cazul în care ofertantul are obiecțiuni cu privire la Clauzele contractuale specifice și/sau 
propuneri de modificare). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Semnătura reprezentantului ofertantului  

......................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului  

......................................................... 
Capacitate de semnătură  

......................................................... 
Data  

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


