Termeni și Condiții de Livrare*
Achiziția de Echipamente IT
Proiect: Remedierea, Indrumarea, Sensibilizarea, Consilierea și dezvoltarea personală a studenților cu risc
ridicat de abandon in primul an de licență- RISCMIN!
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA București
Ofertant: …………………………….
1. Oferta de preț
Nr.
crt.
(1)
1
2
3
4
5

Denumirea serviciilor
(2)
Laptop
Tabla interactiva
Videoproiector
Ecran proiectie
Multifunctionala color cu scarner
TOTAL

Cant.
(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
Totala
fără TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5*
%TVA)

Valoare
totala cu
TVA
(7=5+6)

2 buc
2 buc
2 buc
2 buc
1 buc

2. Preț fix: Prețul indicat mai sus este ferm și fix și include toate costurile aferente transportului
grupului de persoane, acesta neputând fi modificat pe toată durata executării contractului.
3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult ... săptămână de la semnarea Contractului/
Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către
Ofertant]
Nr.
crt.
(1)
1
2
3
4
5

Denumirea serviciilor
(2)
Laptop
Tabla interactiva
Videoproiector
Ecran proiectie
Multifunctionala color cu scarner
TOTAL

Cant.
(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
Totala
fără TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5*
%TVA)

Valoare
totala cu
TVA
(7=5+6)

2 buc
2 buc
2 buc
2 buc
1 buc

4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a serviciilor , pe baza facturii Furnizorului
și a procesului-verbal de recepție.
5. Garanție: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin 1 an de la data livrării
către Beneficiar. Vă rugăm să menționați perioada de garanție și termenii garanției în detaliu.
6. Instructiuni de ambalare:
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a impiedica avarierea sau deteriorarea lor in trimpul
transportului catre destinatia finala.
7. Specificații tehnice:

A. Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Laptop

B. Specificații tehnice ofertate
/modelul produsului:

ere general:
Descriere generală: E chipament de calcul mobil
Detalii specifice şi standarde tehnice minim e tehnice și standardele tehnice ale produsului
acceptate de către Beneficiar: Diagonala - 1
 5.6'' Full ofertat:
HD; Procesor i 7-sau echivalent; RAM-8GB DDR4; Tip
stocare-SSD512GB; Procesor grafic integrat Intel® UHD
Graphics 620; Tastatura numerica; Cititor micro SD, SDXC;
Sistem de operare Free DOS-sau echivalent , kit DVD

inclus
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către etri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar:
Tensiunea
de
alimentare
a Beneficiar:
incarcatorului 230 V, Frecventa nominala 1,8 GHz,
Wireless 802.11 ac
Piese de Schimb: n
 u este cazul
Instrumente şi Accesorii : ce are in dotare Laptop-ul,
kit DVD
Manuale: d
 e utilizare - User manual (CD)
Cerinţe de Întreţinere: normale
– Garantie: min 24 luni
A. Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: T abla interactiva 88"
Descriere generală: T abla interactiva 88", 4:3,
tehnologie multitouch in 10 puncte

Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar: Tabla

B. Specificații tehnice ofertate
/modelul produsului:
ere general:
e tehnice și standardele tehnice ale produsului
ofertat:

interactiva suprafata active 88", suprafata de
proiectie 80", 4:3, multitouch in 10 puncte, 2 x 15
butoane, Software in limba romana; Destinata
pentru:
educatie;
Tip
montare:
perete;
Conectivitate: USB Infrarosu VGA; Sistem de operare
compatibil: Windows 10, Windows 8.1, Windws 7;
Functii: Rezistenta la socuri, Multi Touch,
Inregistrare, Instrumente virtuale, Meniu principal
flotant. Meniu secundar modular, Configurarea
meniului, Desktop-Sharing, Data-Sharing, Inserare
adnotari grafice in pachetul Office, Memorare
configuratie, Suprafata de lucru virtuala nelimitata,
Adaugare fisiere, Copiere/decupare selective,
Modificare imagini; Continut pachet: 1 x Sistem de
prindere, 1 x Cablu USB, 1 x Cablu VGA; Interfata :
1xUSB2.0, 1xUSB1.1; Dimensiuni: 190x130x4 cm;
Greutate 30 kg.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către etri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar: 88", 4:3, tehnologie multitouch in 10 Beneficiar:
puncte

Piese de Schimb: n
 u este cazul
Instrumente şi Accesorii : ce are in dotare Tabla
interactiva 88"
Manuale: d
 e utilizare
Cerinţe de Întreţinere: normale
Garantie: 60 luni, cu posibilitatea de restituire dupa
30 zile.

A. Specificații tehnice solicitate

B. Specificații tehnice ofertate

/modelul produsului:
Denumire produs: Videoproiector
Descriere generală: E chipament de proiectie pentru ere general:
prezentari fisiere multimedia de pe calculator
Detalii specifice şi standarde tehnice minim e tehnice și standardele tehnice ale produsului
acceptate de către Beneficiar: Tehnologie DLP FHD ofertat:
(1920x1080) 3400 ANSI Lumeni, Nativ 16:9, 4:3
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către etri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar: I ntrare: 1 x HDMI 1.4a 3D support + Beneficiar:
MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support; Iesire: 1 x Audio
3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, Control 1 x 3D sync, 1
x 12V trigger; Putere lampa 240 W; Contrast
23000:1; WI-FI Optional WHD200; a2.87 kg; 10W
Piese de Schimb: n
 u este cazul
Instrumente şi Accesorii : c e are in dotare
videoproiectorul:
Cablu
de
alimentare,
Telecomanda, Baterii, Manual de utilizare
Manuale: U
 ser manual (CD) - de utilizare
Cerinţe de Întreţinere: normale -Warranty card, 2 ani
garantie
Garantie : min 24 luni; Garantie pentru lampa, in
ore: 3500 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco).

A. Specificații tehnice solicitate

B. Specificații tehnice ofertate

/modelul produsului:
Denumire produs: E cran de proiectie
Descriere generală: Ecran de proiectie a fisierelor ere general:
multimedia de pe calculator
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
e tehnice și standardele tehnice ale produsului
acceptate de către Beneficiar:
ofertat:
Mecanism silentios la rulare, banda neagra; cadru
echipat cu maner de reglare a inaltimii ecranului;
tesatura realizata din poliester, alb mat pe o parte,
ce permite utilizarea ecranului in diferite conditii de
luminozitate(uniform in toate directiile); Carcasa
metalica neagra pentru transport; Dimensiunea
ecranului: 100 "/ 180 x 180 cm; Formate de
imagine: 16: 9, 4 : 3, 1: 1;Grosimea ecranului: 0,4

mm +/- 2%; Marginea neagra: 30cm (16: 9), 5cm
(4: 3 si 1: 1); Unghiul de vedere: 160°.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către etri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar: Carcasa metalica; Stand de trepied Beneficiar:
metalic
Piese de Schimb: nu este cazul
Instrumente şi Accesorii : ce are in dotare Ecranul de
proiectie
Manuale: d
 e utilizare
Cerinţe de Întreţinere: normale
- Garantie: min 3 ani

A. Specificații tehnice solicitate

B. Specificații tehnice ofertate

Denumire produs: Imprimanta multifunctionala
/modelul produsului:
laser color cu scanner format A3
Descriere generală: Echipament pentru copiere, ere general:
imprimare, scanare documente
Detalii specifice şi standarde tehnice minim e tehnice și standardele tehnice ale produsului
acceptate de către Beneficiar: M
 ultifunctionala laser ofertat:
color, dimensiune A3 (Printare, Copiere, Scanare,
Fax Optional), duplex, viteza imprimare 20ppm
A4/15ppm A3, rezolutie printare 600dpi × 600dpi,
1200dpi × 1200dpi, procesor 800 MHz, memorie 3GB
RAM, HDD 250GB, limbaj de printare UFR II, PCL 6,
Genuine Adobe PostScript Level 3, max 999 copii,
zoom 25-400% (1% increment), scanare send to
E-mail/Internet FAX (SMTP), display LCD 10.1" touch
color, interfata USB 2.0, Ethernet, wireless LAN, USB
direct print; Copiator: Viteza de copiere alb/negru:
20 cpm; Rezolutie copiere alb/negru (dpi):600 x 600
dpi; Viteza de copiere color: 20 cpm; Rezolutie
copiere color (dpi):600 x 600 dpi; Parametrii zoom:
25/ 400%;
Copiere multipla (copii): 1-999;
Imprimanta: Viteza de copiere alb/negru: 20 cpm;
Rezolutie copiere alb/negru (dpi):600 x 600 dpi;
Viteza de copiere color: 20 cpm; Rezolutie copiere
color (dpi):600 x 600 dpi; Scanner: tip CIS.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către etri de funcţionare minim acceptaţi de către
Beneficiar: M
 anevrare hartie: , alimentare hartie 100 Beneficiar:
+ 550 + 550 coli, alimentare hartie maxim 2300 coli,
greutate medie de printare (g/mp): 80g/m2; Numar
tavi hartie: 2 ( una frontala si una laterala ).
Piese de Schimb: nu este cazul
Instrumente şi Accesorii : ce are in dotare
imprimanta, kit (driver) de instalare a imprimantei
Manuale: d
 e utilizare - User manual (CD)
Cerinţe de Întreţinere: normale
- Garantie: 12 luni
Numele ofertantului:
Semnătura autorizată

Locul:
Data:

