
Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă fCO-S) 

Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Categorie de grant SGNU 
Beneficiar: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 
Titlul subproiectului: Educaţie şi Prietenie, învăţare şi Colaborare pentru reducerea abandonului 
universitar de către studenţii Facultăţii de Silvicultură - EPIC 
Acord de grant nr. AG 245/SGU/NC/ll din 26.11.2019 

Suceava, 14.07.2021 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziţia de servicii, altele decât consultanţă şi instruire 

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 de Granturi SGNU derulate în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar -
ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia serviciilor, altele decât 
consultanţa, pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. în acest sens, sunteti 
invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: 

Nr. 
crt. 

Denumirea produselor Cantitate Preţ Unitar, 
lei fără TVA 

Valoare 
totală, lei fără 

TVA 
1 - 3 zile asigurare masă (gustare ora 10 +prânz) 

pentru 25 persoane pe zi (studenti + formatori) x 
50 lei/persoană 
- Locaţie - Suceava 
-Data-26, 29 şi 30 iulie 2021 

contract 

TOTAL servicii 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus. 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 
condiţiile de prestare precizaţi şi va fi trimisă la: 

Adresa: Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Universităţii nr. 13, corp E -
registratură 

Telefon/Fax: 0330103703 
E-mail:gina@usv.ro 

Persoană de contact: Şef achiziţii Eugenia Munteanu 

1. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 

este: 21.07.2021 Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă. 

mailto:gina@usv.ro


6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri 
necesare realizării serviciilor, conform cerinţelor şi specificaţiilor Beneficiarului. Oferta va fi 
exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

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. 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. 

9. 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 firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic 
preţ total evaluat, fără TVA / care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, pe fiecare lot în 
parte, [se va alege varianta considerată optimă pentru fiecare caz în parte]. 

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

Responsabil achijziţji 
Şef achiziţii: EugeniăjlVdnteanu 

[Semnătură responsabil de achiziţie] 



Anexa 
Termeni si Condiţii de Prestare*1 

Achiziţia de servicii (denumirea achiziţiei) 

Titlul subproiectului: Educaţie şi Prietenie, învăţare şi Colaborare pentru reducerea abandonului 
universitar de către studenţii Facultăţii de Silvicultură - EPIC 
Acord de grant nr. AG 245/SGU/NC/ll din 26.11.2019 

1. Oferta de prêt [a se completa de catre Ofertant] 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Prêt 
unitar 

(4) 

Valoare 
Totala 

fără TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare totala 
cu TVA 
(7=5+6) 

1 

- 3 zile asigurare masă (gustare 
ora 10 +prânz) pentru 25 
persoane pe zi (studenti + 
formatori) x 50 lei / persoană 
- Locaţie - Suceava 
- Data - 26, 29 şi 30 iulie 2021 

contract 

TOTAL 

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

3. Calendar de realizare a serviciilor: Data - 26, 29 şi 30 iulie 2021, la orele 10 şi orele 13 în 
fiecare zi. 

4. Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza 
facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie. 

5. Specificaţii Tehnice: 

(de inserat specificaţiile tehnice aferente serviciilor de instruire sau alte servicii, în afara celor de 
consultanţă): 

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

Denumire servicii: Asigurare masă 
Descriere generală. Asigurare masă 

Detalii specifice: - 3 zile asigurare masă (gustare 
ora 10 +prânz) pentru 25 persoane pe zi (studenti 
+ formatori) x 50 lei / persoană 
- Locaţie - Suceava 

- Data - 26, 29 şi 30 iulie 2021 

1 Anexa Termeni si Condiţii de Prestare este formularul in care Beneficiarul va completa condiţiile in care 
doreşte prestarea serviciilor (Pct. 3 - perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A - Specificaţii Tehnice solicitate). 
Ofertanţii completeaza formularul cu oferta lor - pct.l, pct. 3 si pct.5B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, 

daca accepta condiţiile de prestare cerute de Beneficiar. 



Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 
Alte prevederi relevante 

NUMELE OFERTANTULUI. 
Semnătură autorizată 
Locul: 
Data: 


