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                                    SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
„SF. IOSIF M ĂRTURISITORUL” 

                                    BAIA MARE 
                                    CIF:12745352 

            
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru licee 
Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL”, MARAMUREŞ 
Titlul subproiectului: ŞCOALA –UN VIITOR MAI BUN ! 
Acord de grant nr. SGL/RI/193 din data de 27.06.2017 
 

Nr.    129 /06.12.2018                                                                                              APROBAT  
                                                                                           Reprezentant legal 

      DIRECTOR  PR.  NECHITA MARIUS  
                                                           ____________ 

 

INVITA ŢIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziţia de bunuri 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 

 

1. Beneficiarul SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL”, 
MARAMUREŞ a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru 
licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să 
utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta 
Invita�ie de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de 
preţ pentru următoarele produse: 

1. Top hârtie copiator A4/500foi 60 buc. 

2. Biblioraft A4/75.mm 40 buc. 

3. Foli protecție 40-45 microni/A4/100buc/set 4 set 

4. Dosar plastic șină cu găuri A4 100 buc. 

5. Set marker flipchart (vârf scriere)2-3mm  4set 
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6. Etichete autocolante albe, colțuri drepte, 100 coli/top A4 1top 

7. Biblioraft/Suport vertical carton  
30buc. 

8. Dosar carton cu șină de încopciat  
50 buc. 

9. Marker vopsea Schneider alb 
2 buc. 

10. Dosar plic carton 
50 buc. 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele . 

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: Baia Mare, str. Progresului nr. 43 

Telefon/Fax: 0262 211844 / 0741098604 

E-mail: oliviabaiamare@yahoo.co.nz 

Persoană de contact:   Pop Olivia Ioana, responsabil achiziţii 
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.  

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 
este: 17.12.2018, ora 15. 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 Baia 
Mare, str. Progresului nr. 43. 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, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă 
și furnizarea bunurilor 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 
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acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic 
preţ total evaluat, fără TVA / care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, notificarea  

         privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de bunuri se va posta pe site-ul şcolii : 
        www.seminarulbm.ro 

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

       Responsabil achiziţii, Pop Olivia Ioana 
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Anexa    

Termeni şi Condiţii de Livrare* 1 

Achiziția de ECHIPAMENTE  

 

Proiect: ŞCOALA –UN VIITOR MAI BUN !        
Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL”, MARAMUREŞ  

Ofertant: ____________________ 

1. Oferta de preţ  [a se completa de către Ofertant]  

Nr. crt. 

(1) 

Denumirea produselor 

(2) 

Cant. 

(3) 

Preţ 
unitar 

(4) 

Valoare 
Totală fără 

TVA 

(5=3*4) 

TVA 

(6=5* 
%TVA) 

Valoare 
totală cu TVA 

(7=5+6) 

       

       

 TOTAL       

 

2. Preţ fix: Preţul 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. 

Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 

    

                                                             
1Anexa 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, semnat, Beneficiarului, 
dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 
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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.  
7.  Specificaţii Tehnice: 

(de inserat specifica�iile tehnice ale bunurilor): 

A. Specificaţii tehnice solicitate 
 

B. Specificaţii tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

  

   

  
 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătur ă autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 
 


