
FORMULAR – Model scrisoare de inaintare

Inregistrat la sediul autoritatii contractante                                    
nr._________data_________ora____

Operator  economic
...............................
(denumirea/numele)

Scrisoare de inaintare a ofertei

Către ..........................................................................................

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de transparenta nr ................. din......................... (ziua/luna/anul) publicat pe
site-ul  www.primariaroman.ro  privind  achiziția  pentru  atribuirea
contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului de
achizitie publica), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) va
transmitem alaturat urmatoarele:

1.  Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand un original.

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)
Nume
Adresa
Telefon
Fax

E-mail

Cu stimă,
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       .............................................
Numărul împuternicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................
Numele  și prenumele semnatarului  ............................................
Capacitate de semnătură                                                              ...........................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului                                                                        ...........................................
Țară de reședința    .....................................................
Adresa    ....................................................
Adresa de corespondență (daca este diferita)    ....................................................
Telefon / Fax                                  ....................................................       
Data                                  ....................................................
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul 
nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]

Declarație privind conflictul de interese



Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 

Procedura de atribuirea a Contractului pentru ____________________________ [introduceți
denumirea contractului], anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de
participare].

În legătură cu informațiile prezentate în cadrul documentației procedurii identificate mai sus,
subsemnatul,  reprezentant  împuternicit  al  .............................................................  [numele,
adresa  Ofertantului  individual/membru  al  asocierii/subcontractantului/terțului  susținător],
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub
sancțiunile  aplicate  faptei  de  fals  în  acte  publice  că în  calitate  de  participant  la  această
procedură,  ______________________  [numele  Ofertantului  individual/membru  al
asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu într-o situație de conflict de interese
în sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016.

Semnătură
[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de
Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/terț susținător]

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea 
completă



Formular de ofertă servicii

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

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/
numele  ofertantului)  ne  oferim  ca,  în  conformitate  cu  prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere  şi în cifre, precum şi moneda ofertei)  platibilă după recepţia
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere  şi în
cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
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. Am înţeles şi consimţim că, 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.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
6.  Până la  încheierea  şi  semnarea contractului  de achiziţie  publică 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 nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

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



Anexa Centralizator de preţuri servicii

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

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
 pentru servicii

Anexă la ofertă

Nr. 
crt

Categorie raport evaluare U.M Oferta
-lei/raport-

Total/Categorie
Buc. X lei/buc

1 Terenuri 50 Buc/ raport

2 Cladiri 30 Buc/ raport

3 Terenuri+cladiri 10 Buc/ raport

TOTAL GENERAL:

                                                                                ............................................
(semnătura autorizată)



 
Formular – Declaratie GDPR

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnat(ul)/a  …………………………………………  reprezentant  legal  al
………………………………………….,  participant  la  achizitia  directa  avand  ca  obiect
…………………………………………………………….declar pe propria raspundere:

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele
Regulamentului (UE) 2016/679 al  Parlamentului European și  al  Consiliului din 27 aprilie 2016
privind  protecția  persoanelor  fizice  în  ceea  ce  privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal
precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Municipiului Roman are statutul de operator de
date cu caracter personal. 

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de
subsemnatul,  în  desfășurarea  procedurilor  de  achiziție  publică  precum  și  în  executarea  unui
eventual  contract,  sunt  prelucrate  de  Primăria  Municipiului  Roman,  cu  respectarea  tuturor
prevederilor  Regulamentului  European nr.  679/2016.  Scopul  colectării  acestor  date  îl  reprezintă
acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în
executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).

Am luat  la  cunoștință asupra  faptului  că în  cazul  existenței  unui  refuz  de  furnizare  a
anumitor  date  cu  caracter  personal,  imperativ  necesare  pentru  desfășurarea  în  mod  legal  a
procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei.

În  măsura  în  care  consider  că este  cazul,  mă oblig  să îmi  exercit  drepturile  de  acces,
intervenţie  şi de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de
Regulamentul   U.E.  nr.  679/2016,  printr-o  cerere  scrisă,  semnată şi  datată,  depusă la  sediul
instituţiei.

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și
neechivoc,  la  prelucrarea  datelor  cu caracter  personal,  de către  operatorul  de date  cu caracter
personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Semnătură   Dată
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