Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)
Proiectul privind Învatamantul Secundar – ROSE
Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Titlul subproiectului: “Remedierea, Indrumarea, Sensibilizarea, Consilierea și dezvoltarea personală a
studenților cu risc ridicat de abandon în priMul an de lIceNță – RISCMIN!”
Acord de Grant nr. ROSE AG 147/SGU/NC/II
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire
Denumirea achiziției: - Kit-uri pentru studenti

Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Caiet
Descriere generală: Caiet special tip agenda
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: C
 aiet mecanic
format A4, cu buzunar, plastifiat interior/exterior, cu 2 inele de prindere, diverse culori
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: u
 zuale
Cerinţe de Întreţinere: normale

Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Stick memorie USB
Descriere generală: Memorie portabila USB 3.0 32GB
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: US B Flash Drive
32GB
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Capacitate: 32 GB; Viteza
citire: 100 MB/s

Cerinţe de Întreţinere: normale

Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Pix
Descriere generală: P
 ix cu gel
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Pix cu gel mina
albastru
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: u
 zuale
Cerinţe de Întreţinere: normale

Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Rucsac
Descriere generală: Rucsac pentru scoala
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: R
 ucsac scolar format A4,
dimensiuni: 30x22x10 cm, material: tesatura sintetica, culoare negru, tip inchidere: fermoar, 1
compartiment cu fermoar.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: uzuale
Cerinţe de Întreţinere: normale

Nume, prenume
Filip Ilie
Semnătură
Data
19.11.2019

.

Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universități – Necompetitive
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Titlul subproiectului: “Remedierea, Indrumarea, Sensibilizarea, Consilierea și dezvoltarea personală a
studenților cu risc ridicat de abandon în primul an de licență –RISCMIN!”
Acord de grant nr. 147/10.09.2019
Bucuresti, 19.11. 2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a primit un grant de la Ministerul Educației
Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de
Granturi Necompetitive pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar –
ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor (Kit-uri pentru
studenti) pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să
trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
1. Caiet mecanic format A4, cu buzunar, plastifiat interior/exterior, cu 2 inele de prindere,
diverse culori - 40 bucati
2. Pix cu gel mina albastru - 40 bucati
3. USB 32GB  – 40 bucati
4. Rucsac scolar format A4– 40 bucati

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: Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice
Corp D, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Spl. Independentei, 313, Sect. 6 , 060042
Bucuresti
Telefon/Fax: 021 402 96 48, 021 402 96 35/ 021 318 1018
E-mail: secretariat_isb@upb.ro, ilie.fili[p@yahoo.com
Persoană de contact: Ilie Filip, telefon: 0741045356

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:
26.11.2019, ora 12:00. 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 şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie Facultatea
Ingineria Sistemelor Biotehnice, Corp D, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Spl. Independentei,
313, Sect. 6 , 060042 Bucuresti.. 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 Inregistrare
sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele
complet, sediul și domeniul de activitate ce trebuie sa includa si furnizarea bunurilor care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie (datele cuprinse in certificatul constatator sa fie la data depunerii
ofertei)
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.

Nume: Niculescu Radu
Funcție: Expert achizitii
Semnătură

