Anexa 1
OFERTANT
______________________

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAȚIE

Pentru închirierea sălii de sport în suprafață de 485 mp

Ofertantul (denumire) ____________________________________________, cu sediul în
_________________________________,

județul

_________________,

strada

________________________, nr. _______, cod poștal ___________, telefon _________________, fax
_________________, email ____________________________, înmatriculat la Oficiul Registrului
Comerțului cu numumărul ___________________, având atribuit CUI ________________, având cont
IBAN nr. _________________________________________, deschis la ______________________,
reprezentat legal de _______________________________, în calitate de _______________________,
vă rugăm să ne aprobați participarea la licitația publică pentru închirierea sălii de sport cu o suprafață
de 485 mp din str. Ștefan cel Mare, nr. 4, Piatra-Neamț, organizată de Colegiul Național ”Petru Rareș”
la data de 16.04.2021.

Data completării,
_______________

Nume, funcția și semnătura reprezentantului legal al ofertantului,
___________________________________________
___________________________________________

Ștampila,

Anexa 2
OFERTANT
_______________________

DECLARATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Către, ___________________________________________________
Urmare a anunţului publicitar apărut pe www.cnpetrurares.ro din data de _________________
Prin prezenta,
Noi, ____________________________________________________________________________
(denumirea ofertantului)
ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia organizată în data de 16.04.2021, ora 10.00
pentru inchiriere SALA de SPORT pentru perioade de timp fractionat in afara orelor de curs, în perioada
_________________________ de Colegiul Național ”Petru Rareș”, localitatea Piatra-Neamț, str.

Ștefan cel Mare, nr. 4, telefon: 0233/213751, fax: 0233/232588, mail: cnpr.pn@gmail.com
Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile respingerii ofertei, prevăzute în
caietul de sarcini şi ne asumăm responsabilitatea respectarii lor în condiţiile stabilite. Oferta noastră
este valabilă pe o perioada de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.
Data completării,
_______________

Nume, funcția și semnătura reprezentantului legal al ofertantului,
___________________________________________
___________________________________________

Ștampila,

Anexa 3
OFERTANT
__________________________

FIŞA OFERTANTULUI
INFORMAŢII GENERALE .
Denumirea/numele .....................................................................................................
Codul fiscal .................................................................................................................
Adresa sediului central ...............................................................................................
Telefon .......................................................................................................................
Fax.............................................................................................................................
Telefon .....................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................
Certificatul de înmatriculare/înregistrare ....................................................................
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
Obiectul de activitate, pe domenii:...............................................................................
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:..............................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
Data completării,
_______________

Nume, funcția și semnătura reprezentantului legal al ofertantului,
___________________________________________
___________________________________________

Ștampila,

Anexa 4

DECLARAŢIE privind falimentul
Subsemnatul(a).................................................................................................................................
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de LICITAŢIE pentru închirierea spaţiului
destinat pentru activitati sportive - Sala de sport, str. Ștefan cel Mare, Piatra Neamț, la data de
_______________ organizată de Colegiul Național Petru Rareș Piatra Neamț, declar pe proprie
răspundere că:
-

nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la
aliniatul precedent);
- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată __________.
- în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale, fără să existe situaţii în care mi-am
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive care îmi sunt imputabile, fapt care
a produs sau care a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale, sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
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 încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării,
_______________

Nume, funcția și semnătura reprezentantului legal al ofertantului,
___________________________________________
___________________________________________

Ștampila,

Anexa 5
FORMULAR DE OFERTĂ de inchiriere

Către: Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț

1. Examinând Documentaţia de licitaţie, subscrisa .......................................................................
(denumirea ofertantului), în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie,
oferim chiria de :
Nr. crt.
1.

Denumire
Închiriere sala de
sport

Suprafaţă
______ mp

Preţ total (
lei/oră )

luni

marti
miercuri
orar cu variante

joi

vineri

Preţul include TVA.
Tarifele se vor majora ori de câte ori Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț va
impune tarife noi, în baza unui act adiţional.
Închirierea bunurilor va fi pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii prin acte
adiţionale.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să achităm
contractul în perioada stabilită.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................................................................................... (durata în litere şi cifre)
zile, respectiv până la data de .................................................................... (data), 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 închiriere, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

Data completării,
_______________

Nume, funcția și semnătura reprezentantului legal al ofertantului,
___________________________________________
___________________________________________

Ștampila,

