
Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B) 
Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi (SGN-U). 
Beneficiar: Universitatea "Ştefăn cel Mare" din Suceava / Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi Management ; ' 

. Titlul subproiectului: Ştiinţă şi tehnologie adaptate la realităţile tinerilor (START) 
Acord de grantnr. 172/SGU/NC/II din 10.09.2019 • " '.' 

/ • Suceavă, 06.04.2021 

INVITAŢIE DE P A R T I C I P A I 
pentru achiziţia de bunuri 

... Stimate Doamne/ Stimaţi 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 dc Granturi Necompetitive pentru Universităţi. (SGN-U) derulate în 
Proiectul privind învăţământul 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, sunteţi, invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele 1 

produse: 

••• •• r^;.Tablă interactivă; (suprafaţă magnetică dinu^ • 

2. Ofertanţii, pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus. 
Oferta va cuprinde toate cheltuielile legate de livrarea produselor ofertate la sediul, 
beneficiarului. Atribuirea se face în baza preţului total iară. TVA cel mai scăzut. 

3. Oferţa dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, ya fi depusă în conformitate cu 
... termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la: 

Adresa: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 
Telefon/Fax: 023.0216147 /0239520.080 ;

 : . 
E-mail: ramonam@usm.ro 

• •F*ernQană,de<xmtafct:;E^ . 

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: 14.04.2021, 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 Măre din Suceava.;. Oferta va fi. exprimată în Lei, iar TVA va fi 
indicat separat. 

mailto:ramonam@usm.ro


7. Valabilitatea 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. 

8. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ O f ţ r t a ^ ^ ^ ^ ^ m e să fie însoţită de o copie 

care să rezulte, numele complet, sediul, şi domeniul de activitate, care certifică posibilitatea 
furnizării b ^ 

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi , care. 
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va 

. âcorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi'care oferă cel mai 
• : mic preţ total evaluat, iară TVA. . 

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

Elena-Ramona PRAZNIŢCHI 
[Semnălura responsabil de achiziţie] 



Ahexa 6.1.1 - Specificaţii tehnice (B/S) 

Proiectul privind.învăţământul Şectmdar (ROSE)f 
Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi(SGN-U) 
Beneficiar: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava / Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi Management 
Titlul subproiectului: Ştiinţă şi tehnologie adaptate la realităţile tinerilor (START) 
Acord de grantnr. .172/SGU/NC/II din 10.09.2019 . 

FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE 
Achiziţia de bunuri : 

Denumirea achiziţiei: Tablă interactivă (poziţia 7 din Planul de achiziţii al acordului de 
grant nr. 172/SGU/NC/Hdin 10.09.2019) 

Specificaţii tehnice solicitate 
Tablă interactivă cu suprafaţă magnetică durabilă. 
Detalii: Software Studio cu licenţă 7 ani . • 
Software- pentru minim 3 utilizatori 
Diagonala - minim 2159 mm (85 inch) . 
Aspect proiecţiei: 16:10 
Tehnologic control aplicaţii: Ţouch 360 
Instrumente de control: stilou, deget, orice obiect solid 
Stilou: inclus 
Viteza de ţracking: minim 100 frame/secundă 
Timp de răspuns: sub 10 ms . 
Obiect minim recunoscut: 3x3 mm 
Suprafaţa de scriere: suprafaţă magnetică de calitate 
Destinat pentru educaţie , 

Prindere în perete în 4 puncte, Conectivitate USB, Diagonala display minim 85 inch 
Niimăr utilizatori 3, Număr puncte de contact 6 

Sistem de operare compatibil Linux Windows.8 Windows 7 Windows 10 Mac OS 

Garanţie: 24 de luni. 
Responsabil achiziţie: Elena-Ramona PRAZNIŢCHI 
Semnătură 

Data 
29.03.2021 



Anexa 

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 

Achiziţia de (denumifed achiziţiei) 

:: • -Proiect:.' •' ... . ..-'•••• 
; Beneficiar: , . '• 
Ofertant: : .. + ' ..-• ,...'•'.' . •..••.;,•,. . "v 

1. Oferta de prei fa se completa dé către Ofertant] 

Nr. crt. 
; G) 

Denumirea produselor 
(2) ; 

Cant. 
(3) 

Prêt 
9 

unitar 
(4) : 

Valoare 
Totaiă 

fără TVA 
(5=3*4) 

" TVA 
(6=5* 

%TVA) 

Valoare 
totală, cu 

•"•''.' TVA . ' ": 
(7=5+6) . 

TOTAL 

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

3. : . Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult v 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 

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

Graficidui.de livrare. 

5. Garanţie: Bunurile oferite vor fi. acoperite de garanţia producătorului cel puţin 24 luni de 
la data livrării, către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii 
garanţiei, în detaliu. 

6. Instrucţiuni de ambalare: 
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea 

lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7. Specificaţii Tehnice: 

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, pet, '7A-Specificaţii-Tehnice solicitate). 

Ofertanţii, completează formularul cu dferta lor - pct. l, pct. 3 si pct, 7B- şi îl retiirnează Beneficiarului semnat, 
dacă acceptă eondiţiile de livrare cerute de Beneficiar. 



A. Specificaţii tehnice solicitate B. Specificaţii tehnice ofertate 
: [a se completa de către Ofertant] ... 

Denumire produs 
Tablă interactivă 

Marca 7 modelul produsului 

Descriere generalei 
Tablă interactivă cu suprafaţă magnetică 

: • d u r a b i l ă " •''•' 

Descriere generală . 

: Detalii specifice şi standarde tehnice minim. 
acceptate de către Beneficiar 

Detalii: Software Studio cu licenţă 7 ani 
Software - pentru minim 3 utilizatori 
Diagonala - minim 2159 mm (85 inch) 
Aspect proiecţie: 16:10 
Tehnologie control aplicaţii: Touch 360 
Instrumente de control: stilou, deget, orice 
obiect solid 
Stilou: inclus 
Viteza de tracking: minim 100 frame/secundă 
Timp de răspuns: sub 10 ms 
Obiect minim recunoscut: 3x3 mm . 
Suprafaţa de scriere: suprafaţă magnetică de . 
calitate 
Destinat, pentru educaţie . 

Prindere în perete în 4 puncte, Conectivitate 
USB, Diagonala display minim 85 inch . 
Număr utilizatori 3, Număr puncte de contact 
6 •••'•"•'.'; 
Sistem de operare compatibil Linux Windows 
8 Windows 7 Windows 10. Mac OS 

Garanţie: 24 de luni 

Detaliile specifica şi:standardele tehnice 
ale produsului ofertat 

Termenul de valabilitate al ofertei: zile de la depunerea ofertei. 

NUMELE OFERTANTULUI ; . 
Semnătură autorizată : ; 

/Locul:-. 


