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Bucureşti, Nr.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
Beneficiarul Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor – Universitatea POLITEHNICA din
BUCUREŞTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în
cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din
fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta
Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ
pentru următoarele servicii: Consumabile – Rechizite-Papetărie – an I, conform listei de produse
atașată la prezenta invitație.
2.
Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.
3.
Oferta dumneavoastră va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și
va fi trimisă la:
Adresa: Splaiul Independetei nr 313, corp Rectorat, cam. 102-104, Serviciul Achizitii, sector 6, Bucuresti, cod
postal: 060042
Telefon fix: 021.420.92.05
Telefon mobil: 0766.482.876
E-mail: mariana.relenschi@upb.ro
Persoană de contact: Corina Mariana RELENSCHI
4.
Se acceptă oferte în original, prin e-mail (in cazul ofertei transmise prin E-mail, 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:
21.02.2020, ora 14.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
6.
Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare
realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. 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
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de
activitate ce trebuie să includă și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de
achiziție.
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.
1.
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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția - Consumabile-rechizite, papetarie
Denumirea achiziției: Consumabile-rechizite, papetarie
Specificații tehnice solicitate
Denumire servicii: rechizite
Descriere generală: Consumabile-rechizite, papetarie
şi livrarea produselor la sediul Universității POLITEHNICA din Bucureşti –Facultatea de
Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Hartie pentru fotocopiator A4 A+, 80g mp - 30 topuri
Pix cu gel mina albastru – 50buc
Pix cu gel mina negru - 50buc
Pix cu gel mina rosu - 50buc
Hartie pentru flipchart, 70x100, 80g.mp, 50 coli/top, liniata – 10 buc
Hartie pentru flipchart, 80 gr/mp, 20 coli/top– 10 buc– 10 buc
Banda adeziva 19*33– 10 buc
Banda adeziva 48*66– 10 buc
Roller 0.5 mm mina albastru– 50buc
Roller 0.5 mm mina negru– 50buc
Roller 0.5 mm mina rosu– 50buc
Separatoare biblioraft 100 buc/set– 5buc
Biblioraft A4 2 mecanisme – 20buc
Biblioraft marmorat 5 cm– 10 buc
Biblioraft marmorat 8 cm– 10 buc
Biblioraft plastifiat 5 cm diverse culori– 10 buc
Biblioraft plastifiat 8 cm diverse culori– 10 buc

Plic C5 kraft siliconic 25 buc/set– 5buc
Dosar plastic cu sina si perforatii– 200buc
Mape de carton lucios 500gr/mp, cu elastic, format A4 culori diverse - 100buc
Carton format A4, 250g/mp, 125 coli/top – 20buc
Plic C5 alb siliconic 25 buc/set – 5 buc
TONER BLACK pentru imprimanta RICOH IM C2000 - 2 buc
TONER YELLOW pentru imprimanta RICOH IM C2000 - 1 buc
TONER MAGENTA pentru imprimanta RICOH IM C2000 - 1 buc
TONER CYAN pentru imprimanta RICOH IM C2000 - 1 buc
TONER BLACK pentru imprimanta RICOH MP C2004 - 2 buc
TONER YELLOW pentru imprimanta RICOH MP C2004 - 1 buc
TONER MAGENTA pentru imprimanta RICOH MP C2004 - 1 buc
TONER CYAN pentru imprimanta RICOH MP C2004 - 1 buc
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar
Nu este cazul

