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FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către COMUNA MASLOC 
 
 
1. Examinând caietul de sarcini atasat pe site-ul primariei Masloc, subsemnatul......................, 
reprezentant al firmei S.C S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse 

în documentaţia mai sus mentionată, să prestam „SERVICII DE CATERING PENTRU 
UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA MASLOC, JUD. TIMIS - PROCEDURA 
PROPRIE", cod C.P.V. 55520000-1 Servicii de catering (Catering services), pentru suma de 
......... lei/zi/elev, T.V.A. inclus. 

Serviciile de catering pentru scolarii si prescolarii din comuna Masloc se vor efectua in 
baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 124/2020 privind aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat. 

 
Valoarea de ........... lei (T.V.A inclus), cuprinde prețul produselor, cheltuielile de 

transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz. La cererea motivată a 
părinților/reprezentanților legali/ocrotitorilor legali, formulată în scris și susținută de document- 
suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat 
preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau 
religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse 
alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice. 

 
Conditii nutritionale aferente categoriilor de meniuri vor fi urmatoarele (valoare/portie): 

a) Nivel prescolar: 
- Valoare energetica (kJ) minima …………- Valoare energetica (kJ) maxima .......... ; 
- Valoare energetica (kcal) minima …….- Valoare energetica (kcal) maxima ............ ; 

b) Nivel primar: 
- Valoare energetica (kJ) minima ……. - Valoare energetica (kJ) maxima .......... ; 
- Valoare energetica (kcal) minima …….- Valoare energetica (kcal) maxima ......... ; 

c) Nivel gimazial: 
- Valoare energetica (kJ) minima …….- Valoare energetica (kJ) maxima .......... ; 
- Valoare energetica (kcal) minima …….. - Valoare energetica (kcal) maxima .......... ; 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea 
serviciilor de catering mentionand ca se vor distribui numai produse alimentare obținute în 
unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate 
cu prevederile legislației sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare. 

Produsele distribuite respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 
al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare 
a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a 
Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 
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608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 
noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare 

 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pe toata durata exercitiului bugetar in curs 
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
prezentam urmatoarele documente de eligibilitate: 

a) Certificat Constatator emis de O.N.R.C.; 
b) Autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate 

cu prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare; 
c) Documente constatatoare ce vor atesta autozarea bucatariei, personalului de specialitate 

precum si a masinii de catering ce vor desfasura activitati specifice in cadrul entitatii 
ofertante; 

d) Declaratie pe propria raspundere semnata si stampilata de reprezentantul legal sau 
imputernicit, cu privire la conflictul de interese. 

 
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
 
 
 

S.C. ........... S.R.L. 


