Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universități, Programul de vară tip punte (SGCU-PV)
Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași/ Facultatea de Știința și Ingineria
Materialelor
Titlul subproiectului: Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor (CESIM)
Acord de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020
Iași, 01 iulie 2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția ”Kit-ul elevului personalizat”
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (UTI), Facultatea de Știința și
Ingineria Materialelor (SIM) a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SCGU-PV
derulate în Proiectul 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, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru
următoarele produse:
Lot 1: Kit-ul elevului personalizat - 25 bucăți
care va include OBLIGATORIU:
 1. Rucsac unisex, de culoare neagră, din material textil, cu bretele de umăr reglabile, cu
un compartiment principal mare cu fermoar dublat, cu un compartiment dedicat pentru
laptop sau tableta, cu două buzunare frontale cu fermoar, cu două buzunare laterale
pentru sticla de apa sau alte accesorii, de dimensiuni aproximative: 43 cm X 21 cm X 11
cm. Personalizarea se va realiza pe zona frontală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1buc
 2. Mapă pentru documente din propilenă cu clips lateral. Personalizarea se va realiza pe
zona frontală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc
 3. Set marker evidențiator va conține 4 culori in set, cu varf tesit (1-5 mm), cu cerneala
pe baza de apa, culori stralucitoare. 1 buc
 4. Set marker whiteboard cu 4 culori asortate, poate fi folosit si pentru flipchart, se
sterge cu buretele uscat sau cu ajutorul spray-ului de curatare tabla. 1 buc
 5. Caiet in format A4, cu un numar de 60 file si liniatura tip aritmetica (matematica), cu
coperta din carton de diferite culori, cu hartia din interior de calitate superioara (gramaj
de 60 - 70 g/mp). 1 buc
 6. Caiet in format A4, cu un numar de 60 file si liniatura tip dictando (linii), cu coperta din
carton de diferite culori, cu hartia din interior de calitate superioara (gramaj de 60 - 70
g/mp). 2 buc
 7. Tricou unisex, polo, mâneci scurte, albastru, compoziție material: bumbac minimum
50%, mărime potrivită pentru copii de 18 ani (ponderea mărimilor L, respectiv M se va
stabili de comun acord în funcție de componența grupului țintă). Personalizarea se va
realiza pe zona frontală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc

 8. Șapcă unisex cu cozoroc all season, culoare albastra, ajustabilă cu ajutorul cataramei
metalice, compoziție material: 100% bumbac (culoare și material rezistent la multe
spălări), cu găuri de ventilație, cu benzi de întărire la cusaturile din partea interioară.
Personalizarea se va realiza pe zona frontală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc
 9. Umbrela unisex pliabila cu husă, cu deschidere automata prin buton, neagra, articulatii
anti-vant cu spite duble din metal, maner drept, Inchidere cu arici, dimensiuni: diametru
deschisa: 110cm, lungime inchisa: 31cm, înaltime deschisa: 56cm. Personalizarea se va
realiza pe o zona laterală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc
 10. Memorie USB personalizat, capacitate 8 GB. Personalizarea se va realiza pe o zona
laterală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc
 11. Pix albastru personalizat. Personalizarea se va realiza cu logo-ul furnizat de
Beneficiar. 2 buc
 Căști audio cu fir. 1 set
2.

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

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi
condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iași, 700050
Telefon/Fax: +40-232-702 100 / +40-232-230 009
E-mail: cesim.asistent@gmail.com
Persoană de contact: Chereches Ionela, asist.univ. dr. ing. (asistent proiect)

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax. În cazul ofertei transmise prin
email/fax, Ofertantul va transmite oferta în original în termen de cel mult 48 ore.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 08.07.2022, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport,
instalare/montare (dacă este cazul) şi orice alte costuri necesare livrării produsului la
următoarea destinatie: Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iași, 700050. Oferta va fi
exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

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, fără TVA.

10.

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

Responsabil achiziții,
ing. Adrian Grecu

