
 

 
Formular nr. 1 

 
 
OPERATOR ECONOMIC                           Inregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiesti  
_____________________                             nr. _____/________________ 
   (denumirea/numele)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE  DE  INAINTARE 
 
 

Catre, 
S.C. CONPET S.A. 

Adresa: sediu I Conpet, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania 
Registratura, parter 

 
 
Ca urmare a invitatiei de participare nr. __________ din ____________________ privind 
solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului avand ca obiect  
________________________________________________________________________,  
                              (denumirea contractului de achizitie) 
noi, _______________________________________________, va transmitem alaturat  
                                               (denumirea /numele ofertantului) 
urmatoarele: 
 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 
- oferta; 
- documentele care insotesc oferta. 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
Data completării _______________                                              
 
Cu stima, 

 
Operator economic 

_____________________ 
(semnatura autorizata) 

  
  



 

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

 
PROPUNEREA TEHNICĂ 

 
 
1. Valoarea  subcontractată: 
 

Nr. 
crt. 

Subcontractant 
Denumire servicii 
subcontractate 

Procent subcontractat 
din pretul total ofertat 

Valoare 
subcontractata 

1     

2     

 
2. Garantia de buna executie va fi in cuantum de _____________________________________ 
                           (10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform invitației de participare) 

 și se constituie prin: 
  Scrisoare de garanție bancară; 
 Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet. 

(se bifează una dintre variante. 
 
 
3. Durata contractului: Contractul produce efecte de la data semnării de catre ambele părți contractante până la 
data acceptarii dosarului de către Administrația Fondului pentru Mediu sau, în cazul respingerii dosarului, până la 
data publicării ultimei liste finale cu candidații acceptați pentru anul 2022, pe pagina de web a Administrației Fondului 
pentru Mediu. 
 
4. Respectarea si cerintelor prezentate in Caietul de sarcini: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Operator economic, 
_______________________ 

(semnatura autorizata) 
 
 

  



 

OPERATOR ECONOMIC       Anexa 1 la Formularul nr. 2 
_____________________ 
    (denumirea/numele) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND REGULILE OBLIGATORII REFERITOARE LA  
CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI DE PROTECȚIE A MUNCII 

 
 
 
 

Subsemnatul,____________________________________________, reprezentant împuternicit al 

____________________________________, declar pe propria răspundere ca la  

                          (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 

elaborarea ofertei pentru procedura de atribuire a contractului __________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(denumirea achiziției) 

organizata de CONPET S.A. Ploiești, am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii 

conform Legii securitatii și sănătății în muncă, precum și a altor acte normative referitoare la aceasta, în vigoare la 

nivel național. De asemenea, pe parcursul îndeplinirii contractului vom respecta legislația în vigoare, privind condițiile 

de munca și protectia muncii. 

Înțeleg ca prezenta declarație face parte integranta din oferta prezentată de societatea pe care o reprezint, 

oferta cu caracter ferm și obligatoriu. 

 

 
Operator economic, 

______________________ 
(semnatura autorizată ) 

  



 

 
 

Formularul nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
         (denumirea/numele) 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea  achizitorului şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
Examinând invitația de participare, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

____________________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de consultanță de 
specialitate pentru consiliere și întocmire dosar de acceptare pentru achiziționare de autovehicule full 
electric/plug-in electric în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 
2020-2024 pentru suma de_____________________________________________________    

     (suma în litere și în cifre) 

la care se adaugă TVA în valoare de________________________.  
                                                                           (suma în litere și în cifre)   

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa constituim în termen de 15 zile 
de la data semnarii contractului, Garantia de bună execuție în favoarea CONPET S.A., în condițiile invitației de 
atribuire.  

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata în litere și cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 
clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

 
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 

puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
 
 

_________________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 

  



 

 
 
 

 
 
 

 Formularul nr. 4 
 OPERATOR ECONOMIC 
________________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 

 

 

 

 

 
 

DECLARAȚIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 
 

Subsemnatul, ______________________________________________________, reprezentant legal al 
societatii comerciale ______________________________________ declar pe propria răspundere ca în urma 
analizarii documentației de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achizitia 
______________________________________________ 
___________________________________________, am luat la cunostinta de clauzele contractuale asa cum sunt 
precizate în contractul din invitatia de participare. 

Declar că, față de contractul din invitație: 
 nu am propuneri de modificare 
 am următoarele propuneri de modificare: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Înțeleg ca oferta depusa de noi poate fi respinsa ca neconformă, în cazul în care facem propuneri de 

modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite în cadrul documentației de atribuire, 
care sunt în mod evident dezavantajoase pentru achizitor, și, deși achizitorul ne-a informaț cu privire la aceasta 
situație, nu renuntam la aceste propuneri. 

Înțeleg ca prezenta declarație face parte integranta din oferta prezentată de societatea pe care o reprezint, 
oferta cu caracter ferm și obligatoriu. 

Declar pe propria răspundere ca, în cazul în care suntem desemnati câstigători, nu vom face obiectiuni, 
anterior semnarii contractului, la clauzele contractuale obligatorii.  
 

 
Data completării: ___________________ 
 
 

Operator economic 
________________________ 

(semnatură autorizată) 

 
  



 

 

 
 

 
 Formularul nr. 5 

 OPERATOR ECONOMIC 
________________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 

INFORMAȚII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele societății:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon:  

5. Fax:  

6. E-mail:  

7. 
Certificatul de 
inmatriculare/inregistrare:  

  (numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 

8. Cod IBAN:  

9. Banca:  

10. Reprezentant legal împuternicit să 
semneze contractul: 

  

 

  
(numele și prenumele) 

11. Funcția:   

 
 (Administrator/ Director General) 

12. Obiectul de activitate, pe domenii:  

  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

13. 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, 
daca este cazul:  

  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare 
/inregistrare) 

14. Principala piata a afacerilor:  

 
  

 
Operator economic, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 

 
 


