
 

 

 

Formular nr.1 

 
OFERTANT 
_______________________________ 
(antet, denumire și date de identificare) 
 
 

OFERTA TEHNICO-FINANCIARA 
Catre,  
        Asociația Pro Dempcrația, având CUI 10211579, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, 
nr 17, pavilion F, et.3, cod postal 011454 
 

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind achiziția de Servicii materiale publicitare, organizata in 
cadrul proiectului ”E-consultare publică în județul Giurgiu” Contract SIPOCA 975, cod Mysmis 151317 [se insereaza 
denumirea operatorului economic] formuleaza prezenta oferta tehnico-financiara: 
 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 
serviciu 

Descriere serviciu ofertant, conform 
specificații tehnice 

Cantita
te 

(bucati) 

Pret unitar 
(fara TVA) 

Pret 
total 
(fara 
TVA) 

TVA 

Pret 
total 
cu 

TVA 

        

 TOTAL 
 

      

 
Toate materialele elaborate vor fi realizate respectând Manualul de identitate ce poate fi accesat la adresa: 
http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020-august-2018/  
  

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare 
de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această oferta nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 Înteleg si sunt de acord că oferta este valabila pana la finalizarea contractului, iar in cazul semnarii 
contractului aceasta oferta de pret va fi parte integranta din contract si valabila pe toata durata contractului. 
 

Ofertant prin reprezentantul legal, 
___________________ 

(ștampila și semnatura ) 

http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020-august-2018/


 

 

Formular nr.2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.169 din Legea nr.98/2016 si  

art. 15 din OUG nr. 66/2011  
 
 Subsemnatul/a ………………………………., reprezentant legal al / persoana autorizata a ……………….. [se 

insereaza numele operatorului economic-persoana fizica/juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia de 

Servicii materiale publicitare in cadrul proiectului  ”E-consultare publică în județul Giurgiu” cofinanțat din 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, axa prioritara 1 – 

Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai 

putin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și 

promovarea dezvoltării la nivel local, operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP cod SIPOCA 975, cod 

MySMIS 151317, organizata de catre Asociația Pro Democrația declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului 

in declarații așa cum acesta este prevăzut la art.326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările 

si completările ulterioare, că: 

 a) nu mă aflu in situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică 
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 b) nu mă aflu în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din OUG 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 si completările ulterioare.  
 Dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul 
derulării contractului, voi informa imediat Asociația Pro Democrația. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
achizitorul 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. 
 
 

Reprezentant legal / Persoana autorizata, 
___________________ 

(ştampila şi semnatura) 
 


