
Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B) 
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI NECOMPETITIVE PENTRU UNIVERSITĂŢI 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA / FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ, MECATRONICĂ Şl MANAGEMENT 
TITLUL PROIECTULUI: ŞTIINŢĂ Şl TEHNOLOGIE ADAPTATE LA REALITĂŢILE TINERILOR 
ACORD DE GRANT NR. 172/SGU/NC/ll din 10.09.2019 

Suceava, 19.08.2020 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziţia de bunuri 

Stimate Doamne/St imaţ i Domni: 

1. Beneficiarul Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava a primit un grant de la Ministerul 
Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul 
Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind învăţământul Secundar - ROSE, şi 
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunuri lor pentru care a fost emisă 
prezenta Invitaţie de Participare. în acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră 
de preţ pentru următoarele produse: 

Pachet MOBILIER, format din 

Nr. crt. Denumire produs Cantitate 
1. Scaune de birou 27 buc. 
2. Dulapuri metalice 2 buc. 

2. Ofertanţi i pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus. 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termeni i şi 
condiţii le de livrare precizate şi va fi trimisă la: 

Adresa: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 
Telefon/Fax: 0230216147 / 0230520080 
E-mail: ramonam(5>usrn.ro 
Persoană de contact: Elena-Ramona PRAZNIŢCHI 

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin 
email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a 

. ofertei în original. 

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 
27.08.2020, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă. 

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, 
instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinaţie 
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat 
separat; 

o 



Valabil itatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la data 
limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 

Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a Certificatului de 
înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să 
rezulte numele complet, sediul şi domeniul de activitate, care să certifice capacitatea de 
furnizare a bunuri lor care fac obiectul achiziţiei. 

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care 
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda 
f irmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total 
evaluat, fără TVA. 

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă 
urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 

Elena-Ramona PRAZNIŢCHI 
[Semnătura responsabil de achiziţie] 



Anexa 

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 

Achiziţia de MOBILIER 

Proiect: ŞTIINŢĂ Şl TEHNOLOGIE ADAPTATE LA REALITĂŢILE TINERILOR 
Beneficiar: UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA / FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ, MECATRONICĂ Şl MANAGEMENT 
Acord de grant nr. 172/SGU/NC/ll din 10.09.2019 

Ofertant: 

1. Oferta de pret [a se completa de către Ofertant] 

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea 
produselor 

X ' (2) 

Cant. 
: o) 

Preţ 
unitar 

fără TVA 
(4) Ă 

Valoare 
Totală fără 

TVA 
(5=3*4) •;• 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) . A; 

Scaune de birou 27 buc. 
Dulapuri metalice 2 buc. 

TOTAL 

Preţjx: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 
contractului. 

Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult săptămâni de la semnarea 
Contractului/ Notei de Comanda, la destinaţia finală indicată, conform următorului grafic: [a 
se completa de către Ofertant] 

Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 
; A/:.; . Scaune de birou 27 buc. 

Dulapuri metalice 2 buc. 

4. Piaţa facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală 
indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. 

5. Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioada de 
timp cel puţin egală cu perioada minimă solicitată de beneficiar, calculată de la data livrării către 
Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu. 

6. Instrucţiuni de ambalare: 

1 Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte 
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A-Specificaţii Tehnice solicitate). 
Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.l, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, 

dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar. : ' 



Furn izoru l va asigura amba la rea produse lor pent ru a împ ied ica avar ierea sau deter iorarea lor 
în t impu l t ranspor tu lu i către dest inaţ ia f inală. 

7. Specificaţii Tehnice: 

Nr. 
crt. 

A. Specificaţii tehnice solicitate B. Specificaţii tehnice ofertate 
/. [ase completa de către Ofertant] 

Denumire produs 1. Mobilier sală de curs: Scaune de 
birou 

Marca /modelul produsului 

Descriere generală 
Scaune de birou, cu şezut şi spătar din lemn 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate 
de către Beneficiar 
Scaune de birou, cu şezut.şi spătar din lemn 
Greuta te suportată: min 130 kg, 
D imens iun i 95 cm x 55 cm x 45 cm 
Garanţ ie: min 12 luni 

Detaliile specifice şi standardele 
tehnice ale produsului ofertat 

Denumire produs 2. Mobilier sală de curs: Dulapuri 
metalice compartimentate 

Marca / modelul produsului 

Descriere generală 
Dulapur i meta l i ce compar t imen ta te 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de 
către Beneficiar 
Dulapur i meta l i ce compar t imen ta te 160 cm x 190 cm x 
50 cm cu 3 uşi şi 4 pol i ţe 
Garanţ ie: min 12 luni 

Detaliile specifice şi standardele' 
tehnice ale produsului ofertat; . 

Produsele se livrează cu toate accesoriile necesare 
montării şi punerii în funcţiune. 

Termenul de valabilitate al ofertei: zile de la depunerea ofertei. 
NUMELE OFERTANTULUI 
Semnătură autorizată 
Locul: 
Data: 



Anexa 6 - Formulare pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât consultanţă 
(inclusiv instruire) 

Anexa 6.1.1 - Specificaţii tehnice (B/S) 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI NECOMPETITIVE PENTRU UNIVERSITĂŢI 

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA/ FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ, MECATRONICĂ Şl MANAGEMENT 

TITLUL PROIECTULUI: ŞTIINŢĂ Şl TEHNOLOGIE ADAPTATE LA REALITĂŢILE TINERILOR 
ACORD DE GRANT: AG172/SGU/NC/II din 10.09.2019 

FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE 
Achiziţia de bunuri/servicii, altele decât consultanţa/instruire 

Denumirea achiziţiei: Achiziţia de mobilier sală de curs 

Nr. crt. Specificaţii tehnice solicitate 
/1.'": Denumire produs 1. Mobilier sală de curs: Scaune de birou /1.'": 

Descriere generală 
Scaune de birou, cu şezut şi spătar din lemn 

/1.'": 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Scaune de birou, cu şezut şl spătar din lemn 
Greutate suportată: min 130 kg, 
Dimensiuni 95 cm x 55 cm x 45 cm 
Garanţie: min 12 luni 

"' 2 Denumire produs 2. Mobilier sală de curs: Dulapuri metalice compartimentate "' 2 
Descriere generală 
Dulapuri metalice compart imentate 

"' 2 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Dulapuri metalice compart imentate 160 cm x 190 cm x 50 cm cu 3 uşi şi 4 poliţe 
Garanţie: min 12 luni 
Produsele se livrează cu toate accesoriile necesare montării si punerii în funcţiune. 

Responsabil achiziţie: Elena-Ramona PRAZNIŢCHI 
Semnătur 

Data 
19.08.2020 


