
Formular 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA PROCEDURĂ

Nr. ......../....................

1. Denumirea completă a ofertantului .............................................................................
(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi,  
precum şi leaderul de asociaţie)
2. Sediul ofertantului (adresa completă). ................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................
telefon …………………………………..………… fax ……………………….…..………………

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de 
înregistrare) ……………………………………………………………………………

4.  Contul  (cod  IBAN)  şi  banca  în  care  se  vor  face  plăţile  de  către  autoritatea  contractantă 
……………………………………………………………...………………………...……………………………………….……………….

5. Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de …………………, astfel:
-Scrisoare  de  garantie  bancara  nr.  ......................  emisa  de  societatea 
bancarã  ......................................  ori  Instrument  de  garantare  nr.  ......................  emis  de 
societatea de asigurãri ................................ 
- Ordin de plată nr. ………..………………………………………………..………………

6.  Persoana  fizică  împuternicită  să  reprezinte  societatea  la  procedură  …………………………..……………… 
…………………..…………………….……………

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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Formular 2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa  ………………………….................,  cu  sediul  în  ……………….………………………………………………………, 
înmatriculată  la  Registrul  Comerţului  sub  nr.  …..………………,  CIF  ………………,  atribut  fiscal  ……, 
reprezentată  legal  prin  ….........................................................................………………………………,  în 
calitate de ………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............……, domiciliat în 
…………..........…………………  …………………..................………………,  identificat  cu  B.I./C.I.  seria  ……,  nr. 
………………,  CNP  …….........……………………,  eliberat  de  ……………......……………………………………,  la  data  de 
………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura CNPR nr. 
……….., organizată de autoritatea contractantă, CN POSTA ROMANA SA, în scopul atribuirii contractului 
de “..................................................................”

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

procedură;
2.  Să  participe  în  numele  subscrisei  la  procedură  şi  să  semneze  toate  documentele  rezultate  pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

    Data        Denumirea mandantului
..................
                                                                                  S.C. …………………………………
 
                                                                                reprezentată legal prin

                                                            ___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)

Notă: Împuternicirea va fi  însoţită  de o  copie după actul  de identitate  al  persoanei  împuternicite  
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
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Formular 4

OFERTANŢII,
I.................................................
II.................................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind depunerea unei oferte comune

Subsemnaţii,
a) ................................................................................................, reprezentant legal al
________________________________________________  (denumirea/numele  şi  sediul/adresa 
operatorului economic) - lider al asocierii
şi
b) ................................................................................................, reprezentant legal al
________________________________________________  (denumirea/numele  şi  sediul/adresa 
operatorului economic) – asociat
……………………………………………………
in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sectoriala avand ca obiect
".....................................................................",  organizată  de  Compania  Națională  POSTA 
ROMANĂ S.A., declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in declaraţii, că 
depunem ofertă  comună,  ne  asumăm obligaţia  solidară  pentru  oferta  comună  şi  ne  angajăm să 
răspundem in solidar pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică in cazul in care 
oferta comună va fi declarată castigatoare.

Data completării ..........................

OFERTANT,  OFERTANT,
______________________ _________________________
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Formular 5

Operator economic
 _________________

  (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind lista principalelor
prestări de servicii similare în ultimii 3 ani

Subsemnatul  .................................................................,  reprezentant  împuternicit 
al  ........................................................................................................,  (denumirea/numele  si 
sediul/adresă operatorului economic)  declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii  reprezentanţilor autorizaţi ai C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………...
                                            (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

     

Data completării ......................

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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Anexă Formular 5

Nr. 
Crt.

Obiectul 
contractului

Codul CPV Denumirea
/numele 

beneficiaru
lui/clientul

ui
Adresa

Calitatea 
prestator
ului *)

Preţul 
total al 

contractul
ui

Procent 
îndeplini

t de 
prestato

r %

Canti
tatea 
(U.M.

)

Perioada de 
derulare a 

contractului **)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

...

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)

________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de:  
contractant unic sau contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
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Formular 6

Operator economic
 _________________

  (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sã o subcontracteze 

Subsemnatul  ........................................................,  reprezentant  împuternicit 
al  ...................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) 
declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunile  aplicate  faptei  de  fals  în  acte  publice,  că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale si:
    [ ]  am subcontractanti;
    [ ]  nu am subcontractanti;
    [ ]  am intentia sa subcontractez;
    [ ]  nu am intentia sa subcontractez;
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
In cazul in care se bifeaza optiunea „am intentia sa subcontractez” se va mentiona clar in tabelul 
anexat partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate.
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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai CN POSTA ROMANA SA cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………….............
                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

   
Data completării ......................

  ___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
                                                                  (Semnătura autorizată şi ştampila)

6



Anexa Formular 6

Nr. 
Crt.

Denumire 
subcontractant

Partea/părţile din contract ce urmează a fi 
subcontractante

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură

Denumire parte  ce 
urmează a fi 

subcontractata

Valoare (lei fara 
TVA)

Valoare 
(%)

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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      Operator economic
  ____________________
      (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către: C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.
           Bucureşti, Bd. Dacia Nr. 140, sector 2

1.  Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subscrisa  ………………………………………,  (denumirea/numele 
ofertantului)  ne oferim ca,  în conformitate cu prevederile  şi  cerinţele cuprinse în documentaţia  de 
atribuire, să prestăm servicii transmisii de date si coordonate GPS cu terminal inclus pentru o 
perioada de 24 de luni,   pentru un pret total  de   ........................................................  lei 
(suma în litere şi în cifre) la care se adauga TVA de ........................................................ lei 
(suma în litere şi în cifre).

– pret abonament lunar ................... lei (suma în litere şi în cifre) la care se adauga TVA 
de ........................................................ lei (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile pe 
perioada de timp si in conditiile solicitate in caietul de sarcini.

3.  Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă  valabilă  pentru  o  durata  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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între 
noi.

5. Precizam că nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim ca, 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.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ______________________________ (denumirea/numele operatorului economic).
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BANCA/Societate de asigurari
___________________
(denumirea)

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie  ____________________________________(denumirea
contractului),  încheiat  între__________________________________,  în  calitate  de  contractant,  şi 
___________________________________,  în  calitate  de  beneficiar,  ne  obligăm  prin  prezenta  să 
plătim  în  favoarea  beneficiarului,  până  la  concurenţa  sumei  de_____________,  reprezentând 
_________% din  valoarea contractului  respectiv,  orice  sumă cerută  de  acesta  la  prima sa  cerere 
însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 
acestea prevăzute în contractul de achiziţie mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea 
achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de____________________________.

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 
sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine 
acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca_________în ziua__________luna______anul__________.

(semnătură autorizată)

9


