(

FORMULARUL 1

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii,
următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a UATMunicipiul Onesti;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul UAT-Municipiul Onesti
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul UATMunicipiul Onesti
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării achizitiei publice pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UAT-Municipiul Onesti cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

ANEXA LA FORMULARUL 1
Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese
TABEL
CU PERSOANELE CU FUNCŢIE DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, ÎN CEEA
CE PRIVEŞTE ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA ACHIZITIEI DIRECTE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.

Numele si Prenumele

Functia

Nicolae Gnatiuc
Abageru Laura
Daniel Spânu
Lixandru Dan Razvan
Bogdan-Cosmin Vasiloiu
Laura Teodora Romedea
Tarlungeanu Daniel
Mihaila Gheorghe
Bordei Livia
Doina Ghiba
Vranceanu Alice-Cristina
Agapi Mircea
Antohe-Marica Loredana
Călin-Ghioc Crenguţa
Cristea Alexandru
Dumitru Mihai
Ene Gheorghe
Florian Constantin
Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela
Herghelegiu Alina
Lazăr Constantin
Lemnaru Emil
Moraru Marian- Dorin
Ostache Florin
Panfil Gelu-Ionuţ
Paşcu-Apăvăloaie Elena
Roşca Sorin
Craciun Elena
Sergentu Adrian
Radulescu Florin
Zarzu
Octavian-Ciprian
Nicolae Pintilie
Anghel Irina
Paval Camelia
Benahmed Hajnalka
Negoita Marilena
Mariana Isaic

Primar
Viceprimar
Secretar
Arhitect Sef
Administrator Public
Director Executiv D.A.P.
Director Executiv D.E.F.
Director Directia Administrativa
Sef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte
Şef Serviciu Buget Contabilitate si evidenta patrimoniu
Sef Serviciu Juridic si autoritate tutelara
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier
Consilier juridic
Consilier
Consilier
Consilier juridic
Inspector

Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)

FORMULARUL 3

OPERATORUL ECONOMIC
.....................................................................................
(denumirea/numele)
.....................................................................................
(adresă)
.....................................................................................
(datele de identificare ale societăţii)

DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de subcontractanţi
Cu privire la achizitia directa ce are ca obiect:

“Achizitie coroane din flori naturale, cosuri cu flori, trandafiri, crizanteme si
aranjamente florale pentru Municipiul Onesti”
Cod de clasificare CPV:03121200-7 Flori taiate (Rev.2)

Subsemnatul......................................................................,
reprezentant
împuternicit
al.......................................................................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
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, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai MUNICIPIULUI ONEŞTI, B-dul Oituz nr. 17,
judeţ Bacău cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ____________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

Anexă la
FORMULARUL 3
TABEL
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de subcontractanţi

Nr.
Crt.

Denumire
subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractante

Valoarea
subcontractată
si procent

Acord subcontractor cu specimen de semnatură
(semnatura si stampila)

1.
2.
3.

Anexam Acordul/Acordurile de subcontractare încheiate cu fiecare subcontractant declarat (daca este cazul.
În situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, la semnarea contractului de lucrări, vom prezenta Contractul/Contractele de
subantrepriză încheiate cu subcontractantul/subcontractanții declarat/declarați, în aceleaşi condiţii în care voi semna contractul cu achizitorul.
Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ___________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 4
OPERATORUL ECONOMIC
.....................................................................................
(denumirea/numele)
.....................................................................................
(adresă)
.....................................................................................
(datele de identificare ale societăţii)
Către

FORMULAR

DE

OFERTĂ

Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău
Domnilor,
1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii_______________________,
reprezentanti
ai
ofertantului
___________________________________________________________________,
(denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata,
sa livram produsele mentionate in documentatia de atribuire :
“Achizitie coroane din flori naturale, cosuri cu flori, trandafiri, crizanteme si aranjamente florale
pentru Municipiul Onesti”
Cod de clasificare CPV:03121200-7 Flori taiate (Rev.2)
pentru suma de __________________________lei la care se adaugă _______________
________________________lei T.V.A.
(suma in litere si in cifre
care se compune din:
Nr.
DENUMIRE PRODUS
Pret Unitar
Cant.
Valoare
crt.
Lei fara TVA
Lei fara TVA
1.
COROANE 1.20 m inaltime
20
2.
COROANE 1.60 m inaltime
35
3.
COROANE 1.80 m inaltime
8
4.
COSURI CU FLORI
10
5.
TRANDAFIRI- flori taiate
4000
6.
CRIZANTEME FIR
300
7.
ARANJAMENTE FLORALE
80
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
conformitate cu documentatia de atribuire, respectiv în timpul de prestare de _________ zile
calendaristice.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile (treizeci de zile),
respectiv pana la data de ________________________ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie
pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 5

OFERTANT
.........................................
(denumirea/numele)
...............................................................
(adresă)
...............................................................
(datele de identificare ale societăţii)

nr. ........... / ......................

DECLARATIE
privind
denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/
terţului susţinător
Subsemnatul
.........................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
..................................................................
..........................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, denumirea şi datele de identificare ale participanţilor in cadrul ofertei depusa de
sus numita achizitia directa de servicii:

“Achizitie coroane din flori naturale, cosuri cu flori, trandafiri, crizanteme si aranjamente
florale pentru Municipiul Onesti”
Cod de clasificare CPV:03121200-7 Flori taiate (Rev.2)

DENUMIRE OPERATOR

ADRESĂ, TELEFON, FAX,
EMAIL

NR.
ÎNREGISTRARE IN
REGISTRUL
COMERTULUI,
COD UNIC DE
INREGISTRARE
FISCALA

CALITATEA DE
PARTICIPANT LA
PROCEDURĂ

Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura (ofertant/
ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine este liderul
asocierii. Se vor preciza pentru fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant)
datele de identificare.
Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să
semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ___________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului

FORMULARUL 6
ASOCIAT 1______________
ASOCIAT 2______________
(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor)
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile
publice, asociere conform art. 66 din Legea nr. 99/2016.
Art.1 – Părţile acordului:
Încheiat între:
1. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu sediul în
………………………………... (se va completa adresa), telefon …………..….
, fax…..….., cod poştal…….…,
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare …………….……..,
Cont bancar ……………………………………………………., deschis la…………………………………, reprezentat de
……………………….…………..
având funcţia de………………………...….
Şi
2.
Numele
complet
al
firmei/companiei…………………………………………………………….
cu
sediul………………………………...(se va completa adresa), , telefon …………..….
,
fax…..…..,
cod
poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare
…………….…….., Cont bancar ……………………………………………………., deschis la…………………………………,
reprezentat de ……………………….………….. având funcţia de………………………...….
(se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul)
(firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte")
……………………………………
Ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele:
Art.2 - Obiectul Acordului:
2.1 Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de
colaborare între Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la achizitia publica
având ca obiect:

“Achizitie coroane din flori naturale, cosuri cu flori, trandafiri, crizanteme si
aranjamente florale pentru Municipiul Onesti”
Cod de clasificare CPV:03121200-7 Flori taiate (Rev.2)

finanţată din buget local.
2.2 Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat în
comun pentru:
a)participarea la procedura de achiziție publică organizată de MUNICIPIUL ONEȘTI pentru atribuirea
contractului de furnizare prin închiriere obiectului menționat,
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de furnizare prin
închiriere încheiat cu Municipiul Oneşti, în condiţiile legii.
Art.3 - Obligaţiile Partilor:
A. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie ………………………………………………………………
………………………………………………….. Contractul de achizitie cu Municipiul Onesti va fi semnat de catre
liderul de asociere …………………………………………………………. desemnat ca fiind reprezentantul autorizat
sa primeasca intructiuile pentru si in numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii.
B. Membrii asocierii convin ca asociatul………………………………………………….. sa fie desemnat in vederea
efecuarii operatiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente
contractului “……………………………………………………………………………………”.
Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:

Cont bancar ……………………………………………………
Denumire banca ……………………………………………………
Adresa banca…………………………………………………………..
Reprezentant legal …………………………………………………..
*Asociatul ………………………………………………………………… ca emite si incasa facturile aferente
contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania acestea avand urmatoarele date de
identificare:
Denumire ……………………………………………………………………
Sediu social…………………………………………………………………….
Cod unic de inregistrare…………………………………………………….
Nr. de ordine in Registrul Comertului…………………………………………………….
Cont bancar……………………………………………………………………………………………….
Denumire banca………………………………………………………………………
Adresa banca…………………………………………………………………….
Reprezentant legal……………………………………………………….
Nota * - Se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor
este persoana jurídica nerezidenta in Romania
Persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să semneze
Contractul şi documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia este ………………………………………
………………………… (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…/CNP/).
C.Partile vor raspunde solidar si individual in fata benficiarului in ceea ce priveste tóate obligatiile
si responsabilitatile recurgand din/sau in legatura cu contractul.
D. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca, cotele de participare in cadrul asocierii si
modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de
participare a fiecărei părţi, conform tabelului anexat.

Firma/
compania

Repartizarea
pe activități în
Contribuţia
Calitatea în
tehnică
și cadrul
Ponderea
cadrul
profesională a contractului
%
asocierii
fiecărei părţi

Repartizarea
Repartizarea
rezultatelor la rezultatelor în
încetarea
caz
de
contractului
încetare/
%
lichidare %

E. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului
acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logística ori de cate ori situatia o cere.
F. Nici una dintre parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze, sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin
obtinerea consimtamantului scris prealabil, atat al celorlate parti cat si al beneficiarului.
Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele de executare si conditiile de
executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre ……………………………. (líder
de asociere) si beneficiar.
Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite
prin contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.
Art.4 – Plăţi:
Liderul asocierii îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului.
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază
de facturi emise de către liderul asocierii.

Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului
5.1 Se împuterniceşte SC......................................
, reprezentată prin ............ .....
.................. având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea,
semnarea electronică şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.
5.2 Se împuterniceşte SC
, reprezentată prin ............................... având calitatea de
lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a achizitiei
publice).
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de
derulare a contractului, încheiat cu Municipiul Oneşti. Orice modificare în cadrul asocierii va fi
făcută numai cu acordul autorităţii contractane, Municipiul Oneşti.
Art.6 – Comunicări
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la
adresa/adresele …………………………………………………………………………., prevăzute al art…...
Dispoziţii Finale
Acordul se va elabora numai în limba română.
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente de pe raza autorităţii
contractante.
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare.
Acordul va fi întocmit în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea
Contractantă.
LIDERUL ASOCIERII,
……………………………….
(Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat)
……………………………….
L.S.
Reprezentant asociat 1
Reprezentant asociat 2
……………………………….
……………………………….
Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat)
……………………………….
L.S.

FORMULARUL 7
DOCUMENT INTITULAT “PROPUNERE TEHNICA”
Nr.
crt.
1.

2.

CERINTE MINIMALE STABILITE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
DENUMIRE
CARACTERISTICI PRODUS
Cant.
PRODUS
COROANE 1.20 m Suportul decorativ al coroanelor
20
inaltime
va fi format din cadru de lemn
(nuiele de alun ) ,format tip lacrima
si convexa ,ornat cu cetina naturala
de brad pe care vor fi montate
simetric,vertical pe culori in
ordinea albastru ,galben si rosu, cel
putin 30 flori naturale (garoafe
,crizanteme sau gerbera).
Pe fiecare coroana va fi montata o
banda tricolor latime 10 cm(
albastru in partea de sus) ce va
contine un text personalizat,
,,RECUNOSTINTA
ETERNA
EROILOR” .
COROANE 1.60 m Suportul decorativ al coroanelor
35
inaltime
va fi format din cadru de lemn
(nuiele de alun ) ,format tip lacrima
si convexa ,ornat cu cetina naturala
de brad pe care vor fi montate
simetric,vertical pe culori in
ordinea albastru ,galben si rosu, cel
putin 50 flori naturale (garoafe
,crizanteme sau gerbera).
Pe fiecare coroana va fi montata o
banda tricolor latime 10 cm(

MODALITATEA DE INDEPLINIRE DE CATRE OFERTANT
DENUMIRE PRODUS
CARACTERISTICI PRODUS
Cant.
(se va complete de catre
ofertant)

(se va complete de catre
ofertant)

(se va complete de catre
ofertant)

(se va complete de catre
ofertant)

(se va
complete
de catre
ofertant)

(se va
complete
de catre
ofertant)

3.

COROANE 1.80 m
inaltime

4.

COSURI CU FLORI

5.

TRANDAFIRI- flori
taiate

6.

CRIZANTEME FIR

albastru in partea de sus) ce va
contine un text personalizat,
,,RECUNOSTINTA
ETERNA
EROILOR” .
Suportul decorativ al coroanelor
va fi format din cadru de lemn
(nuiele de alun ) ,format tip lacrima
si convexa ,ornat cu cetina naturala
de brad pe care vor fi montate
simetric,vertical pe culori in
ordinea albastru ,galben si rosu, cel
putin 120 flori naturale (garoafe
,crizanteme sau gerbera).
Pe fiecare coroana va fi montata o
banda tricolor latime 10 cm(
albastru in partea de sus) ce va
contine un text personalizat,
,,RECUNOSTINTA
ETERNA
EROILOR” .
Cosuri de lemn, paie sau bambus,
vor fi realizate pe burete umed
special ce poate avea dimensiuni si
forme diverse;vor contine un
numar de 25 fire flori naturale,
combinate cu frunze exotice,
asparagus, santini verde, frunze de
begonia
30-50 cm, culori: alb, rosu

30-50 cm, culoare alb,galben

8

(se va complete de catre
ofertant)

(se va complete de catre
ofertant)

(se va
complete
de catre
ofertant)

10

(se va complete de catre
ofertant)

(se va complete de catre
ofertant)

(se va
complete
de catre
ofertant)

4000

(se va complete de catre
ofertant)

(se va complete de catre
ofertant)

300

(se va complete de catre
ofertant)

(se va complete de catre
ofertant)

(se va
complete
de catre
ofertant)
(se va
complete

7.

ARANJAMENTE
FLORALE

Vor fi realizate pe burete umed
special ce poate avea dimensiuni si
forme diverse de tip con, cilindru,
dreptunghi, patrat, semicerc, inel
sau sfera,pot fi realizate in vase de
sticla sau ceramice. Vor contine un
numar de 25 de fire de flori
naturale combinate cu frunze
exotice, asparagus, frunze de
begonia, santini verde, sau alte
frunze de verdeata

80

(se va complete de catre
ofertant)

Data completării:_____/_____/_____.

Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)

(calitatea de reprezentare)

oferta pentru şi în numele ___________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului

(se va complete de catre
ofertant)

de catre
ofertant)
(se va
complete
de catre
ofertant)

