Anexa Nr. 1

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT
ÎN
DERULAREA CONTRACTULUI
Subsemnatul.............................................................. , reprezentant împuternicit al
.................................................................................................................. (denumirea/numele
şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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 înţeleg 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 ...............
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.

Data completării

Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

Anexă Nr.1.1
LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACTULUI

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
persoanelor propuse,
poziţia propusă

Studiile de specialitate şi
pregătirea profesională,
diplomele obţinute

Implicarea în realizarea
proiectului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…

Societatea se obligă să asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate
si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării
……………………
Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

Anexa Nr.2

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE
TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OFERTANTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul.............................................................. , reprezentant împuternicit al
...................................................................................................................(denumirea/numele
şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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 înţeleg 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.
alte

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

........................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire ta
orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării

Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

Anexa Nr. 2.1

LISTA PRIVIND PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE
TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OFERTANTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A
CONTRACTULUI

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/
instalaţie

U.M.

Cantitate

Forma de deţinere

Proprietate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
....

In chirie

Societatea se obligă să asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate
si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării

Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată

