
Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi SGCU-PV
Beneficiar: Universitatea din București
Titlul subproiectului: Școala de vară de Știință și Tehnologie
Acord de grant nr. 145/SGU/PU/11 din data 22.07.2019

București, 10.08 2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri IT

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul Universitatea din București a primit un grant de la Ministerul Educației
Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul
Schemei de Granturi SGCU-PV derulate în cadrul Proiectului privind învățământul
secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția
bunurilor, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți
invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

● Achiziţia de Echipamente și software IT

2. Ofertantii pot depune o singura oferta care sa includă toate informațiile solicitate mai sus

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

Adresa: Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, Bucureşti
Telefon/Fax: 021/305.97.30

Persoane de contact:
Bogdan Popovici, popobog@gmail.com
Cristi Sandu, cristi.sandu@achizitii.unibuc.ro
Eduard Csavar eduard.csavar@gmail.com

4. 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: 17.08.2022, ora 15:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6. Preţul ofertat.Preţul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport/montare
(dacă este cazul) și orice alte costuri necesare livrării produsului le următoarea destinație:
Măgurele, Ilfov, str. Atomiștilor nr. 407. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat
separat.
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7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de
Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din
care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care
îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris (prin email) primirea prezentei Invitații de Participare şi să
menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Nume: Bogdan Popovici
Funcție: Director de grant
Semnătură



Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Echipamente si software IT

Sub-Proiect: Școala de vară de Știință și Tehnologie
Beneficiar: Universitatea din București
Ofertant ...........        

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

Nr.
crt.
(1)

Denumirea
produselor

(2)

Cant
.

(3)

Pret
unitar

(4)

Valoare Totala
fără TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5*
%TVA)

Valoare totala
cu TVA
(7=5+6)

1
Echipamente și
software IT

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 3 zile de la semnarea Contractului/ Notei de
Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare

1 Echipamente și software IT

4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectiva a produselor la destinația finală indicată, pe baza
facturii Furnizorului și a procesului verbal de recepție, conform Graficului de livrare.

5. Garantie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin 1 an de la data livrării către
Beneficiar. Va rugam sa mentionati perioada de garanție și termenii garantiei, în detaliu.

6. Instrucțiuni de ambalare:
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul

transportului către destinația finală.



7. Specificatii tehnice:

Echipamente și software IT

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice
ofertate

[a se completa de către
Ofertant]

Denumirea  produs: Echipamente și software  IT

Descriere generală: Mini PC cu accesorii incluse și software instalat
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar

- Procesor i7 1165G7 sau echivalent
- Wi-Fi: min. 5.2
- Placa video GeForce RTX 2060 sau echivalent, min. 6GB

GDDR
- Memorie ram: minim 32Gb DDR4, frecvența min. 3200mhz,

latenta min. CL20.
- Stocare tip SSD, minim 2TB, rata transfer citire min. 2100

Mb/s, rata transfer la scriere: minim 1700 mb/s, min. 480
TBW

- Min. 2 sloturi 2x M.2
- Min. Următoarele porturi: 1xRJ45, 1x mini displayPort, 1x

HDMI, 2x Jack 3.5mm, 1x Toslink, 2x Thunderbolt 4, 6x USB
3.1

- Placa retea: min. 10/100/1000/2500
- Versiune Bluetooth min. 5.2
- Număr sloturi de memorie ram: Minim 2
- Memorie maxim suportată: min. 64Gb
- Sursa: Min 150W

Calculatorul va fi însoțit de un monitor tip LED, LG 34WN650-W
sau echivalent, diagonala min 34”, tehnologie display tip IPS,
rezolutie, min. 2560x1080, timp de răspuns maxim 5ms, unghi
maxim de vizilitate - maxim 178 grade verticala - 178 orizontala,
Porturi- min - 2x HDMI, 1x display port, 1x ieșire căști, difuzoare min
7w, sa suporte montare tip VESA.

Calculator va fi livrat cu sistemul de operare windows 11 sau
echivalent instalat;

Calculatorul va fi insotit minim de urmatoarele accesorii:
1 buc - Tastatura wireless Logitech MX Keys Plus Advanced
sau echivalent cu sistem de Iluminare inclus
1 buc Suport maini pentru tastatura Logitech MX Palm Rest
sau echivalent. Aceasta trebuie sa fie compatibila cu
tastatura ofertată.
1 buc - Mouse wireless Logitech MX Master 3 sau echivalent;

Garantia produselor:



Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin
1 an de la data livrării către Beneficiar

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerţ, un brevet de inventie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având
menţiunea de « sau echivalent »

8. Valabilitatea ofertei este de …….. zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului
Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului in anul 2021/2022 din care să rezulte
numele complet, sediul social și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:


