
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 august 2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri

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:

● Echipamente de laborator

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) si orice alte costuri necesare livrării produsului le urmatoarea destinatie:
Magurele, Ilfov, Str. Atomistilor 409. 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 de laborator

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 de
laborator

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 de laborator

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

transportului către destinatia finală.

7. Specificatii tehnice:

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice
ofertate

[a se completa de către
Ofertant]

Denumirea  produs: Fierastrau pentru decupat

Descriere generală: Fierastrau traforaj



Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar

- Fierastrau Holzkraft DKS 530 Vario sau echivalent
- Sa dispuna de reglaj turatie
- Posiblitate decupare/traforaj in min materiale

precum: din lemn, a pieselor confectionate din
material plastic, a metalelor neferoase si altor
materiale similare fiind ideal pentru utilizarea de catre
dulggheri

- Sistem de suflare a rumegusului;
- Sistem de interschimbare rapida a lamei ferastraului
- Masa de lucru este inclinabila de la -45° la +45°
- Protectie lama tip transparenta pentru vizibilitate

buna.

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

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice
ofertate

[a se completa de către
Ofertant]

Denumirea  produs: Compresor

Descriere generală: Compresor de aer
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar

- compresor tip aer
- transmisie tip curea;
- motor electric tip monofazat;
- turatie motor min. 2850rot/min
- Compresorul trebuie sa fie dotat min. cu: presostat, regulator

de presiune, manometru, supapa de siguranta, robinet de
purjare a condensului

- Bulelie min. 100 litri;
- debit aer refulat: min. 200 litri/min;
- debit aer aspirat: min. 320 litri/min
- Trebuie sa dispuna de roti si maner pentru transport;

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

A. Specificatii tehnice solicitate B. Specificatii tehnice
ofertate



[a se completa de către
Ofertant]

Denumirea  produs: Masina de slefuit

Descriere generală: Masina de slefuit cu banda si disc
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar

- Slefuitor cu min. urmatoarele accesorii: banda, disc;
- Carcasa din fonta sau echivalent pentru stabilitate si

rezistenta la torsiune;
- Suportul pentru slefuit sa permita reglaj unghi intre 0-90

grade, din verticala in orizontala;
- Setul va include min. 3 curele de slefuire si 3 discuri

abrazive;
- Suportul pentru discul de slefuire sa permita reglaj min. 0-45

grade
- Discurile slefuit sa aiba sistem de prindere tip Velcro sau

echivalent;
- Alimentare tip 230-240V;
- Viteza motor: min. 2850rpm;

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

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice
ofertate

[a se completa de către
Ofertant]

Denumirea  produs: Recipient stocare
Descriere generală: Recipient stocare

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar

- Sa permita stocarea filementelor;
- Pompa vid incorporata;
- baterie incarcabila;
- Senzor de vid care activeaza automat pompa de vid daca

nivelul de vid scade.
Garantia produselor:
Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin
1 an de la data livrării către Beneficiar

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice
ofertate

[a se completa de către
Ofertant]

Denumirea  produs: Frigider
Descriere generală: Frigider cu 2 usi



Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar

- Frigider cu 2 usi
- Sa aiba minim functie de frigider si de congelator
- Panou comanda;
- Volum net congelator minim 46 litri
- Volum net frigider minim 177 litri
- Consum de energie: maxim 228 KWh/an
- Autonomie fara curent: Min. 16 ore
- Iluminare interior: DA

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:


