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FORMULARUL 1 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  
      (denumirea/numele) 
.....................................................................................  
     (adresă) 
.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 

D E C L A R A Ţ I E  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016  

 
 

Subscrisa...................................................................................................................................   
                       (se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  

în calitate de ofertant/ terț susținător/ ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de:  
 

                                             „Achizitie de produse necesare pentru Strandul Municipal”,  

Cod de clarificare CPV  30191140-7 (Rev.2) accesorii de identificare personala 

organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform Legii penale, declar 
pe proprie răspundere faptul că nu mă aflu într-una din următoarele situații: 

a) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris la ofertantul/candidatul, terţul susţinător sau subcontractantul propuşi ori persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori 
subcontractanţilor propuşi;   

b) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

c) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane despre care se constată sau cu 
privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic 
sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare;   

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept 
membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi 
semnificativi, respectiv care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau 
îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea general, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;   

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau 
încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, 
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse 
în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 
12 luni de la încheierea contractului.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 

Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul_______________, în calitate de ____________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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ANEXA la FORMULAR  1 

 
 
 

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 
serviciilor achizitionate: 

 
Primar, Victor-Laurentiu Neghina 
Viceprimar, Jilcu Adrian 
Administrator public, Obrinteschi Constantin Neculae 
Secretarul General al Municipiului, Cons. Jur. Daniel Spânu; 
Director executiv Directia Economico-Financiara, ec. Daniel Tarlungeanu 
Director Executiv Directia Dezvoltare Locala, cons.jur. Anghel Irina-Elena 
Director Executiv Directia Juridica, Cons. Jur. Chiriac Ionuţ Robert 
Director Executiv Directia Urbanism, Bruma Cosmin 
Director Administratia Pietei, Bazarului, Oborului si Parcari, Coman Rosca Dan-Ionel 
Director Directia Administrativa si Patrimoniu, Mihaila Gheorghe  
Director Directia  Publica De Politie Locala, Nastasiu Ion Lucian 
Sef Serviciu Financiar, Buget-Contabilitate,   Ciurea Georgeta 
Sef Serviciu Control Fiscal, Copăcel Gelu 
Sef Serviciu Patrimoniu si Paza, Cons. Jur. Munteanu Anca  
Sef Serviciu Urmarire si Executare Silita, Buzdugă Floarea 
Sef Serviciu Baze Sportive, Dragomir Florin Gheorghe 
Sef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte, Ing. Livia Bordei 
Sef Serviciu Tehnic Investiţii,  Vȋrnă Mihai 
Sef Serviciu Achizitii Publice, Craciun Mihaela 
Sef Birou IT&C, Pletea Bogdan 
Sef Serviciul Resurse Umane  Relatii cu Publicul, Botu Vasilica 
Sef Serviciu Patrimoniu si Paza, Cons. Jur. Munteanu Anca  
Sef Serviciu Administratia Pietei, Bazarului, Oborului şi Parcăr, Lupu Maria 
Responsabil Control Financiar Preventiv Propriu,  insp. Costandis Cristina-Elena, Buzdugă Floarea  
Serviciu Achiziții Publice, Cons.  Achizitii Publice Pintilie Nicolae  
Serviciu Achiziții Publice, Cons. Jur. Negoita Marilena 
Serviciu Achiziții Publice, Cons. Achizitii Publice  Benahmed Hajnalka 
Serviciu Achiziții Publice, Cons. Achizitii Publice Stanciu Daniela Elena  
Serviciu Achiziții Publice, Cons. Achizitii Publice Daniela Zvinca 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons. Achizitii Publice  Stoica Ciprian 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons. Achizitii Publice  Botu Mihaita Bogdan 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons.  Achizitii Publice  Pasat Doinita Lidia 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons. Achizitii Publice  Barbuntoiu Camil 
Sef Serviciu Baze Sportive. Dragomir Florin  
Consilieri locali - Consiliul  Local al municipiului Onesti:  Aanei Ileana, Agapi Alexandru, Andronache Nicolae Tudor, 
Botezatu  Maria, Bujor Dumitru-Marcel, Cimpoeşu Gheorghe,  Adrian Jitaru, Dobos Sergiu Mihail, Dobrea Costel, Doileţ 
Jenica, Dumitru Mihai, Maxim Miluţă, Moraru Marian-Dorin, Orhean Ionut, Pascu Apavaloaie Elena, Popescu Carmen, 
Roşca Sorin, Sergentu Adrian, Sticlaru Dana-Cerasela, Zarzu Octavian- 

 
 

Data completării:_____/_____/_____ 
Subsemnatul __________________, în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta                           
               (semnatura autorizată)       (calitatea de reprezentare) 
pentru şi în numele __________________________________________________.                                                                                           
(denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 2 
 
          OFERTANT                        
...............................................................              
      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 

 
   PROPUNERE TEHNICA 

                                            „Achizitie de produse necesare pentru Strandul Municipal”,  

Cod de clarificare CPV  30191140-7 (Rev.2) accesorii de identificare personala 

 

Nr.         
Crt. 
 

Denumire produse solicitate  - Cerinte 
minimale solicitate de autoritatea 
contractanta- Municipiul Onesti 

 
 
 
Model 
anexat 

U.M. Cantitate 
solicitata 

Modalitatea de 
indeplinire a cerintelor 
minimale (se va 
completa de fiecare 
ofertant/candidat) - se 
completeaza de 
ofertant/candidat 

 
U.M. 
se 
completeaz
a de 
ofertant/can
didat 

Cantitate 
Ofertata - 

se 
completeaza 

de 
ofertant/can

didat 
 BILETE :       

     
1. Bilete intrare strand valoare 8 lei, 20x6cm(seria 

PON, numar incepand de la 0038001) 
 

Model 1 
 

Buc 
 
 

10000    

     
2. 

Bilete intrare strand valoare 5 lei, 20x6cm(seria 
PON, numar incepand de la 0035001) 
 

Model 2 
 

Buc 
 
 

10000    

     
3. 

Bilete intrare tenis de camp valoare 5 lei, 
20x6cm(seria PON, numar incepand de la 
0005001) 

Model 3 
 

Buc 
 
 

1000    

 Bratari intrare strand –Tyvek, inseriate, din 
hartie cerata, rezistente la apa, pentru 
intreaga saptamana,dupa cum urmeaza: 
   

    

     
1. Bratara pentru ziua de LUNI 

 

Culoare – 
negru  
 

Buc 
 

2000    

     
2. 

Bratara pentru ziua de MARTI 
 

Culoare-
purpuriu 
 

Buc 
 

2000    

     
3. Bratara pentru ziua de  MIERCURI 

 

Culoare- 
portocali
u 

Buc 
 

2000    

    
4. Bratara pentru ziua de  JOI 

 
Culoare- 
verde 

Buc 
 

2000    

    
5. Bratara pentru ziua de  VINERI  

 
Culoare- 
galben 

Buc 
 

2000    

    
6. Bratara pentru ziua de  SAMBATA 

 
Culoare- 
albastru 

Buc 
 

2000    

   
7. 

Bratara pentru ziua de  DUMINICA 
 
 
 

Culoare- 
rosu 
 

Buc 
 
 
 

2000    

 TOTAL 
   

    

Termen de livrare: maxim  5 zile lucratoare de la data comenzii ferme. 
Cheltuielile cu transportul la sediul beneficiarului sunt incluse in oferta financiara. 
 
Data completării:_____/_____/_____. 

 
Subsemnatul____________________________, în calitate de __________________________, legal autorizat să semnez 

                            (semnatura autorizată)                         (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________.         

                                                      (denumirea/numele operatorului economic) 



Pag 4 din 8 

 

 
FORMULARUL 3 

OPERATOR ECONOMIC 
.........................................................  

(denumirea/numele/adresă/datele de identificare ale societăţii/) 
 
 

F O R M U L A R   D E   O F E R T Ă  

 
 

Către: Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău 
 
 
1.     Examinand     documentatia     achizitiei publice,      subsemnatul/a __________________, in calitate 
de ____________________ al ofertantului _________________________________________,                                           
(calitatea de reprezentare)                                  (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 
furnizam produsele ce au ca obiect: 
 

                                                    „Achizitie de produse necesare pentru Strandul Municipal”,  

Cod de clasificare  CPV  30191140-7 (Rev.2) accesorii de identificare personala 

pentru suma de ___________________________ _____________________(moneda ofertei) 
                                        (suma in litere şi in cifre) 
 
 
 

 

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata (TVA) in valoare de _________________________ . 
                                                                                                                   (suma in litere şi in cifre) 

Pretul ofertat include toate cheltuielile necesare pentru livrarea produselor (ambalare, manipulare, transport, etc.) 
ce fac obiectul achizitiei.  
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele mai sus mentionate 

in perioada prevazuta in documentatia achizitiei publice. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata 
de  30 de zile de la data limita de depundere oferte, respectiv pana la data de _______________________ .  

                                                                                                                                       (ziua/luna/anul)  
Ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la semnarea contractului/emiterea comenzii ferme, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
5. Precizam ca: 

|_| 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. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 

 
Data completării: ________ / _____ / _____ . 
 
Subsemnatul______ ___________ ___, în calitate de ____________________ , legal autorizat să semnez 

     (semnătura autorizată)                             (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________________________ . 

      (denumirea/numele operatorului)   



Pag 5 din 8 

 

ANEXA LA FORMULARUL 3 

 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

(oferta detaliata) 
 

                                                    „Achizitie de produse necesare pentru Strandul Municipal”,  

Cod de clarificare CPV 30191140-7 (Rev.2) accesorii de identificare personala 

 

Nr.         
Crt. 
 

Denumire produse solicitate   

 
 
 
Model 
anexat 

U.M. 
Cantitate 
solicitata 

Modalitatea de indeplinire a 
cerintelor minimale (se va 
completa de fiecare 
ofertant/candidat) - se 
completeaza de ofertant/candidat 

 
U.M. 
se 
complete
aza de 
ofertant/c
andidat 

 BILETE :      

1. 
Bilete intrare strand valoare 8 lei, 
20x6cm(seria PON, numar incepand 
de la 0038001) 

Model 1 
 

Buc 
 
 

10000   

2. Bilete intrare strand valoare 5 lei, 
20x6cm(seria PON, numar incepand 
de la 0035001) 

Model 2 
 

Buc 
 
 

10000   

3. Bilete intrare tenis de camp valoare 5 
lei, 20x6cm(seria PON, numar 
incepand de la 0005001) 

Model 3 
 

Buc 
 
 

1000   

 Bratari intrare strand –Tyvek, 
inseriate, din hartie cerata, 
rezistente la apa, pentru intreaga 
saptamana,dupa cum urmeaza: 
   

   

1. 

Bratara pentru ziua de LUNI 
 

Culoare – 
negru  
 

Buc 
 

2000   

2. 

Bratara pentru ziua de MARTI 
 

Culoare-
purpuriu 
 

Buc 
 

2000   

3. Bratara pentru ziua de  MIERCURI 
 

Culoare- 
portocaliu 

Buc 
 

2000   

4. 

Bratara pentru ziua de  JOI 
 

Culoare- 
verde 

Buc 
 

2000   

5. 

Bratara pentru ziua de  VINERI  
 

Culoare- 
galben 

Buc 
 

2000   

6. 

Bratara pentru ziua de  SAMBATA 
 

Culoare- 
albastru 

Buc 
 

2000   

7. Bratara pentru ziua de  DUMINICA 
 
 
 

Culoare- 
rosu 
 

Buc 
 
 
 

2000   

 TOTAL 
   

   

 

 

 

Data completării: _____________ / ______ / _______ . 
 
Subsemnatul______ _________________ ___, în calitate de __________________________ , legal autorizat să semnez 

     (semnătura autorizată)                             (calitatea de reprezentare) 
 
oferta pentru şi în numele _____________________________________________________________________________________ . 

            (denumirea/numele operatorului)  
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FORMULARUL  5 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC                                                                                        (se completeaza numai daca e cazul) 
 
 .........................................................................  
                  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 
  

Operatorul economic .................................................................................................................,  
                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
...........................................................,  împuternicește pe Dnul/Dna  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…). 
 sa ne reprezinte in vederea  depunerii documentatiei ofertei, si va avea dreptul sa semneze  oferta si Contractul (daca e 
cazul) si documentele aferente, pe parcursul derulării achizitiei: 
 

                                         „Achizitie de produse necesare pentru Strandul Municipal”,  

Cod de clarificare CPV 30191140-7 (Rev.2) accesorii de identificare personala 

               organizata de autoritatea contractanta UAT – Municipiul Onesti. 
 

Prin prezenta imputernicitul este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate 
actele si faptele ce decurg din participarea la procesul de achizitie publica. Inteleg ca, in cazul in care, aceasta 
declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in 
declaratii si sunt de acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare la excluderea din procesul de atribuire 
a contractului de achizitie publica. 
 
 
 
 
 
 
Denumire mandantului 
………………………………………. 
reprezentant legal prin  
…………………………………………..                                                      …………………………………………….                                   
……………………………………………….. 
       (numele si prenumele)                                                                    ( numele si prenumele persoanei imputernicite) 

 
avand functia  de 
………………………………………….                                                    

 
…………………………………………                                                                                                 ……………………………………… 
(semnatura autorizata si stampila)                                                                       (semnatura persoanei imputernicite) 
 
 
 
Data …………………………….. 
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FORMULARUL 4 
 
 
 OFERTANT                       
.........................................                                                            
      (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului 
 

 
 Subsemnatul .............................................................................            ............, in calitate de  
 

…………………...........………., al ...................................................................................................,  
  (calitatea de reprezentare)                      (denumirea/numele ofertantului) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul achizitiei publice şi a sancţiunilor aplicate faptei 
de fals în acte publice, denumirea şi datele de identificare ale participanţilor in cadrul ofertei depusa de sus numita 
achizitia publica de  

                                                    „Achizitie de produse necesare pentru Strandul Municipal”,  

Cod de clarificare CPV 30191140-7 (Rev.2) accesorii de identificare personala 

 

DENUMIRE 
OPERATOR 

ADRESĂ, 
TELEFON, 
FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRARE IN 
REGISTRUL 
COMERŢULUI, 
COD UNIC DE 
INREGISTRARE 
FISCALA 

CALITATEA DE 
PARTICIPANT LA 
ACHIZITIA 
PUBLICA 

Cont (cod IBAN), deschis la 
banca/trezoreria cu 
respectarea Art. 6 OUG 

146/2002* 

     
 
 
 
 

________________________ 

* Art. 6 din OUG 146/2002 – “Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia să vireze sumele 
reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile 
operatorilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror rază aceştia sunt înregistraţi 
fiscal, aplicate prin Normele metodologice de aplicare  a OUG 146/2003 aprobata si modificata prin Legea 201/2003 
-6.1.1. Prin operator economic, în înţelesul art. 6 din ordonanţa de urgenţă, se înţelege: regii autonome, societăţi sau 
companii naţionale şi societăţi comerciale persoane juridice înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale 
sau celelalte sedii secundare ale acestora.” 

Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura (ofertant/ ofertant 
asociat/ tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine este liderul asocierii. Se vor preciza 
pentru fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant) datele de identificare. 
 
 
Data completării: ________ / _____ / _____ . 
 
Subsemnatul______ ___________ ___, în calitate de ____________________ , legal autorizat să semnez 

     (semnătura autorizată)                             (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________________________ . 

            (denumirea/numele operatorului)  
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                                                                                                                 FORMULAR 6 
                                                                                                                                                         Declaratie GDPR 

 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Cu privire la : 

Achizita de produse necesare pentru Strandul Municipal Onesti  
COD CPV 30191140-7 –elemete de identificare personala 

 

               Subsemnat(ul)/a ………………………………………… reprezentant legal al 
…………………………………………., participant la achizitia publica 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 Onesti 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 Onesti, 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. 
 

 

 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul____________________________, în calitate de _________________, legal 
autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)                       (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 

 








