OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail
Catre : Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza
Domnilor,
1. Examinând solicitarea de oferta, subsemnatul............................, reprezentant al
ofertantului ______________________________, ne angajam să prestam Servicii de
catering pentru scoli – COD CPV 55524000-9, in cadrul proiectului “Educaţia
interculturală - un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat
prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2
Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice,
conform specificatiilor tehnice din invitatia de participare, pentru suma totala de
______________ lei fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de
__________________lei, cu plata in termen de maxim 30 de zile de la data efectuarii
receptiei si emiterii facturii.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
serviciile cât mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 zile, respectiv
până la data de ____________________ 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 aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că nu depunem oferta alternativă.
6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data ______/________/_______
_____________/(semnatura), in calitate de ________, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele ____________________/(denumirea/numele operatorului econimic).

OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail

ANEXA LA OFERTA FINANCIARA – SPECIFICATII TEHNICE OFERTATE
Catre: Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza’
Nr.c
rt.

1.

Denumire

Specificații solicitate

serviciu

Servicii
catering
pentru
scoli

Serviciile de
catering si livrare se
vor presta la adresa:
Scoala nr.1 din
localitatea Galbinasi,
jud. Calarasi, pentru
un numar de 40 de
elevi impartiti in 2
grupe a cate 20 de
elevi, pentru o
perioada de 4 zile, in
datele de 30 iulie, 31
iulie, 8 august si 9
august 2015 intre
orele: 13.00 – 13.30
si constau in:
- sandwich – 1

buc/elev cu
urmatoarea
compozitie:






Paine – 50‐100
grame, sub forma
de bagheta sau
chifla
Branza – 50 grame
(telemea, cas,
cascaval, branza
topita, mozzarella,
svaiter, cheddar,
feta, etc)
Carne – 100

Specificatii
tehnice ofertate

Cantitate/
UM

8 livrari
pentru 8
sesiuni
Cu
specificatia
ca 1 sesiune
de livrare
este
echivalentul
a 1 intalnire
organizata
cu 20 de
elevi

Pret unitar
in lei fara
TVA/ pe
sesiune

Pret total
in lei fara
TVA
pentru 8
sesiuni

TVA
valoare
totala 8
sesiuni

Pret
total cu
TVA
inclus
pentru
8
sesiuni



grame (vita, pui
sau porc sub
forma de snitel,
gratar sau mezel
(pastrama,
jambon, kaizer,
salam superior
crud uscat sau
afumat)
Legume – 50
grame (foi salata,
varza, ardei)

- pui Crispy/sos
dulce - 2 buc/elev
- chiftelute cu susan
-2 buc/elev
- frigarui de pui cu
legume-50-100
gr/elev
- fishfingers – 2
buc/elev
- bulete de cascaval2 buc/elev
- minibaghete paine1 buc/elev
- minitarta
fructe/ciocolata/
inghetata -1 buc/
elev
- apa plata/minerala/
suc
natural/necarbogazo
s – 500 ml/ elev.
Logistica inclusa:
-vesela necesara
unica folosinta
(farfurii/furculite/ser
vetele)
-fete de masa
-servire tip bufet
suedez
-transport si
debarasare
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului)

OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail

DECLARATIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și art. 69(1) din
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare
(conflictul de interese)
Subsemnatul(a), ....................(nume, prenume, funcție) reprezentant legal al(a)
__________ (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea aplicată faptei de fals în acte publice, că:
 Nu mă aflu în situația prevăzută la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă 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, respectiv nu există legături între
structurile acționariatului achizitorului sau personalul angajat al achizitorului și
noi în calitate de ofertant, și totodată, că nu deținem pachetul majoritar de acțiuni
în două sau mai multe firme participante la acest tip de achiziție.
 Nu mă aflu în situația prevăzută la art. 69(1) (evitarea conflictului de
interese) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările
și completările ulterioare.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza” are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor mele, orice documente doveditoare de care
dispunem.
Data ______/________/_______
_____________/(semnatura), in calitate de ________, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele ____________________/(denumirea/numele operatorului econimic).

