Anexa
Termeni şi Condiţii de Livrare* 1
Achiziția de Kit student (tabletă grafică)
Proiect: Activități de dezvoltare educațională şi profesională pentru studenții din Facultatea de
Transporturi – ADEPT - UPB
Beneficiar: Universitatea Politehnica București, Facultatea de Transporturi
Ofertant: ____________________
1.

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
Nr. crt.
(1)

1

Denumirea produselor

Cant.

(2)

Tabletă grafică

(3)

Preț
unitar
(4)

Valoare
Totală fără
TVA

60 buc

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totală
cu TVA
(7=5+6)

TOTAL
2.

Preţ fix: Prețul 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 ............. săptămâni de la semnarea
Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a
se completa de către Ofertant]

Nr. crt.
1

Denumirea produselor
Tabletă grafică

Cant.
60 buc

Termene de livrare

4.
Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală
indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.
5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data
livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.
6.

Instrucţiuni de ambalare:
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor
în timpul transportului către destinaţia finală.

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat,
dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.

1

7.
Specificaţii Tehnice:
(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):
A. Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: tabletă grafică
Descriere generală
Kit student -Tabletă grafică - Echipament de
calcul și desen mobil
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar
Tehnologia creionului (pen technology):
Battery free
Press Key: 8
Niveluri de sensibilitate la presiune: 8192
Rezolutia creionului: 5080 LPI
Dimensiune (W x D x H): 276.7 x 170.6 x 8mm
Zona de lucru: 203 x 127 mm (8 x 5 inch)
Greutatea netă: 343 g
Interfața: USB – C
Digital pen: PW100
OS Support: Windows 7 or later，macOS 10.12
or laterChromeOS 88 or later Android 6.0 or
later
Parametri de funcționare minim acceptați de
către Beneficiar
Pen technology: Battery free
Press Key: 8
OS Support: Windows 7 or later，macOS 10.12
or later ChromeOS 88 or later Android 6.0 or
later

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat

Valabilitatea ofertei ______________ zile de la data limită de depunere a ofertelor
NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

