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Titlul subproiectului: MIRAGES FLSC (M etode inovatoare împotriva riscului de abandon şi pentru
ameliorarea gestionării propriei evoluţii de către studenţii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării)
Acord de grant nr. 38/SGU/NC/l din 16.11.2017
Suceava, 08.08.2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de bunuri: Consumabile

Stimate Doam ne/ Stimaţi Domni,

1.______Beneficiarul Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava - Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării a prim it un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi
(Necompetitive) derulate în Proiectul privind învăţăm ântul Secundar - ROSE, şi intenţionează
să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta
Invitaţie de Participare. în acest sens, sunteti invitaţi să trim ite ţi oferta dumneavoastră de
_______ preţ pentru următoarele produse:_______________________
Nr.
crt.

Denumirea produselor

Cantitate

Consumabile

1.

- set pixuri

50

2.

- seturi markere

50

3.

- cutii creioane colorate

50

4.

- ascuţitori

50

5.

- radiere

50

6.

- topuri hârtie albă

20
5

7.

- bibliorafturi

8.

- caiete mecanice carton
plastifiat A5 4 inele, 40 mm

50

9.

- rezerve caiete mecanice A5

50

10.

- etichete şcolare

50

11.

- note audoadezive cub color

50

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în form atul indicat în Anexă, va fi depusă în conform itate cu term enii şi
condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:
Adresa: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, Strada Universităţii nr. 13, corp F,
Suceava
Telefon/Fax: 0330/103703
E-mail: lucian.opait(a>usm.ro
Persoană de contact: Lucian Opaiţ

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (E posibil ca Beneficiarul să solicite
transmiterea ulterioară, într-un tim p rezonabil indicat, a ofertei în original.)
Data limită pentru primirea oferte lor de către Beneficiar la adresa m enţionată la alineatul 3
este: 16.08.2019, ora 10:00. Orice ofertă primită după term enul limită m enţionat va fi
respinsă.
Preţul o fe rta t. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport,
instalare/m ontare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinaţie
Universitatea „Ştefan cel M are" din Suceava, Strada Universităţii nr. 13, corp A, Suceava. Oferta
va fi exprimată în Lei, pe fiecare produs, dar si pe total ofertă, iar TVA va fi indicat separat.
Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la data
limită pentru depunerea oferte lor menţionată la alin. 5 de mai sus.
Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet,
sediul, persoanele autorizate/ adm inistratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi
furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie.
Evaluarea si acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firm ei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic
preţ total evaluat, fără TVA.
Vă rugăm să confirm aţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă
urmează să depuneţi o ofertă sau nu.
Lucian Opaiţ
Semnătură:
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FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE
Achiziţia de bunuri: Consumabile pentru instruire
Denumirea achiziţiei: Consumabile
Specificaţii tehnice solicitate
Denumire produs: Consumabile papetărie şi birotică
Descriere generală:
set pixuri
seturi markere
cutii creioane colorate
ascuţitori
radiere
topuri hârtie albă
Detalii
-

bibliorafturi
caiete mecanice
rezerve caiete
etichete şcolare
note adezive cub color

-

specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
set pixuri:m inim um şase pixuri în culori diferite;
set markere evidenţiatoare, în m inim um şase culori, pentru toate tipurile de hârtie;
cutie creioane colorate: minim um 12 creioane lungi, în diferite culori;
ascuţitoare dublă cu rezervor (eventual şi radieră), form ă/culoare atractivă
radieră în form ă originală, care nu se sfărmiţează excesiv;
top hârtie albă A4, 80 g/mp, minim um 500 coli/top, grad înalt de alb, pentru
im prim at alb-negru şi color la orice fel de imprimantă;
biblioraft plastifiat 7-8 cm;

-

caiet mecanic din carton rigid laminat, form at A5, cu patru inele, 40mm (nu negru);
rezervă caiet mecanic A5, pentru patru inele, foi dictando;
etichete şcolare cu desene (minimum trei pe coală);
cub notite adezive tip post-it, diverse culori, m inim um 200 file;

Nume, prenume
Semnătură: Lucian Opaiţ
Data: 8.08.2019

Anexa
Termeni si Condiţii de Livrare*1
Achiziţia de Bunuri Consumabile
Proiect: ROSE MIRAGES FLSC
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel M are" din Suceava
O fe rta n t:______________________
1.

Oferta de pret/a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

Denumirea produselor

(1)

(2)

Cant.
(3)

Preţ
unitar
(4)

Valoare
Totală fără
TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totală
cu TVA
(7=5+6)

TOTAL
2.

Preţ fix :Pretul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi m odificat pe durata executării
contractului.

3.

Grafic de livrare:Livrarea se efectuează până pe data de 27.08.2019, la destinaţia finală
indicată, conform urm ătorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

Denumirea produselor

Cant.

Termene de livrare

4.
Plata 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: nu este cazul.

6.

Instrucţiuni de ambalare:
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor
în tim pul transportului către destinaţia finală.

1Anexa 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.

(de inserat specificaţiile tehnice ale bunurilor):
A. Specificaţii tehnice solicitate
Denumire produs:
set pixuri

B. Specificaţii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului

seturi markere
cutii creioane colorate
ascuţitori
radiere
topuri hârtie albă
bibliorafturi
caiete mecanice carton plastifiat A5 4 inele, 40
mm
rezerve caiete mecanice A5
etichete şcolare
note audoadezive cub color
Descriere generală:
set pixuri

Descriere generală

seturi markere
cutii creioane colorate
ascuţitori
radiere
topuri hârtie albă
bibliorafturi
caiete mecanice carton plastifiat A5 4 inele, 40
mm
rezerve caiete mecanice A5
etichete şcolare
note audoadezive cub color
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar:
set pixuri:m inim um şase pixuri în culori
diferite;
set markere evidenţiatoare, în minimum
şase culori, pentru toate tipurile de
hârtie;
cutie creioane colorate: m inim um 12
creioane lungi, în diferite culori;
ascuţitoare dublă cu rezervor (eventual şi
radieră), form ă/culoare atractivă
radieră în form ă originală, care nu se
sfărmiţează excesiv;
top hârtie albă A4, 80 g/itip, minim um
500 coli/top, grad înalt de alb, pentru
im prim at alb-negru şi color la orice fel de
-

imprimantă;
biblioraft plastifiat 7-8 cm;
caiet mecanic din carton rigid laminat,
form at A5, cu patru inele, 40mm (nu
negru);

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului o fertat

-

rezervă caiet mecanic A5, pentru patru
inele, foi dictando;
etichete şcolare cu desene (m inim um trei
pe coală);

cub notite adezive tip
m inimum 200 file;

NUMELE OFERTANTULUI
Semnătură autorizată__
Locul:
Data:

post-it, diverse culori,

