
Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă (CO-S) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi SGU-PV 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV-CN), Facultatea de 

Zootehnie și Biotehnologii (FZB) 

Titlul subproiectului: Program de vară pentru orientarea elevilor din regiunea de Nord-Vest ca viitori 

studenți - PROVIS  

Acord de grant nr. 132/SGU/PV/II din 13.05.2019 
Cluj Napoca, data 26.06.2019 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire 

 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 

1. Beneficiarul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj – Napoca a primit 
un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu 
Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU-PV 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:  

Închiriere mijloace de transport pentru deplasarea elevilor pe durata Școlii de vară – 1 pachet 
de servicii 

 
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.  
 
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 

condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la: 
Adresa: Calea Mănăștur, nr. 3-5, Cluj Napoca, Jud. Cluj 
Telefon/Fax: 
E-mail: mzahan@usamvcluj.ro  
Persoană de contact: Marius Zăhan 

 
4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax.  
 

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la 
alineatul 3 este:  04.07.2019, ora 12.00. 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. 

 

mailto:mzahan@usamvcluj.ro


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 

sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte 
numele complet, sediul și domeniul de activitate care va include și prestarea serviciilor care fac 
obiectul prezentei Invitații de participare. 

 
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 / care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, pe fiecare lot în parte.  

 
10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă 

urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
 
Nume, prenume 
Prof. Marius Zăhan 
Semnătură 

 
 

  



Anexa    

Termeni şi Condiţii de Prestare*1 
Achiziția de servicii de transport pentru deplasare elevilor la și de la Școala de vară, precum și în vizitele 

programate în cadrul proiectului: 
 
           Sub-Proiect: Program de vară pentru orientarea elevilor din regiunea de Nord-Vest ca viitori 
studenți - PROVIS 

Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj - Napoca 
Ofertant: ____________________ 

 
1. Oferta de preț [a se completa de catre Ofertant] 
  

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Pret 
unitar, 
lei fără 

TVA 
(4) 

Valoare 
Totala 

fără TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare totala 
cu TVA 
(7=5+6) 

 

Închiriere mijloace de 
transport pentru deplasarea 
elevilor pe durata Școlii de 
vară 

1 
pachet 

   

 

 TOTAL      

 
2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 

contractului. 
 
3. Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează in perioada 08-21.07.2019 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

    

1. 

Ruta 1. Cluj-Napoca- Ulmeni (MM) 
- Cicarlau (MM) - Viile apei (MM) - 
Remeti (MM), Sighetu Marmatiei 
(MM) - Costiui (MM) - Cluj-
Napoca. Microbuz, 10 elevi, 
distanța cca. 500 km, durata cca. 
11 ore. Tur: 08.07.2019 și retur 
21.07.2019 

Ruta 2. Cluj-Napoca - Suciu de Sus 
– Bistrița – Teaca – Turda - Cluj-
Napoca. Microbuz, 17 elevi, 
distanța cca. 400 km, durata cca. 9 

  

                                                             
 



ore. Tur: 08.07.2019 și retur 
21.07.2019 

Ruta 3. Cluj-Napoca – Huedin - 
Cluj-Napoca. Microbuz, 3 elevi, 
distanța cca. 100 km, durata cca. 2 
ore. Tur: 08.07.2019 și retur 
21.07.2019 

2. 

12.07.2019  

Mijloc de transport pentru 42 
persoane, distanța cca. 60 km (tur-
retur), de la ora 9oo la 16oo.  

  

3. 

16.07.2019  

Mijloc de transport pentru 42 

persoane, distanța cca. 120 km 

(tur-retur), de la ora 9oo la 16oo.  

  

 
4. Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza 

facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie. 
5. Specificaţii Tehnice: 

 

A. Specificatii tehnice solicitate 
 

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

Denumire serviciu   
Închiriere mijloace de transport pentru 
deplasarea elevilor pe durata Școlii de vară  

 

Descriere generală 
Închiriere mijloace de transport pentru deplasare 
elevilor din localitățile de domiciliu la Cluj Napoca 
și retur, precum și în vizitele programate în cadrul 
sub-proiectului.  
Se va asigura transportul a min 42 persoane (30 
elevi + 5 studenți consultanți + 5 studenți 
voluntari + 2 tutori) pe parcursul a aproximativ 
2300 km, pe durata a cinci zile 
Toate deplasările se vor desfășura în perioada 
08.07.2019-21.07.2019. Sunt programate 
următoarele perioade de realizare a deplasărilor: 
08.07.2019, 12.07.2019, 14.07.2019, 19.07.2019, 
21.07.2019.  
Beneficiarul își rezervă dreptul de a anunța 
eventuale modificări ale zilelor în care se vor 
realiza deplasările și de a anunța prestatorul, cu 
minimum 1 zi lucrătoare, față de data 
programată inițial.   

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim  



acceptate de către Beneficiar 
Se va asigura autocar și/sau microbuze cu un 
număr de locuri corespunzător pentru a asigura 
posibilitatea de deplasare a elevilor din grupul 
țintă și a însoțitorilor acestora, pe rutele 
specificate mai jos.  
Data 08.07.2019  și data de 21.07.2019 -  trei 
rute 
Ruta 1. Cluj-Napoca- Ulmeni (MM) - Cicarlau 
(MM) - Viile apei (MM) - Remeti (MM), Sighetu 
Marmatiei (MM) - Costiui (MM) - Cluj-Napoca. 
Microbuz, 10 elevi, distanța cca. 500 km, 
durata cca. 11 ore. Tur: 08.07.2019 și retur 
21.07.2019 

Ruta 2. Cluj-Napoca - Suciu de Sus – Bistrița – 
Teaca – Turda - Cluj-Napoca. Microbuz, 17 elevi, 
distanța cca. 400 km, durata cca. 9 ore. Tur: 
08.07.2019 și retur 21.07.2019 

Ruta 3. Cluj-Napoca – Huedin - Cluj-
Napoca. Microbuz, 3 elevi, distanța cca. 100 km, 
durata cca. 2 ore. Tur: 08.07.2019 și retur 
21.07.2019 

12.07.2019: 

Vizite la unitățile de practică a studenților. Mijloc 
de transport pentru 42 persoane, distanța cca. 60 
km (tur-retur), de la ora 9oo la 16oo. Locația va fi 
comunicată după semnarea contractului, cu 
minimum 1 zi lucrătoare anterior datei 
programate.  

16.07.2019: 

Vizite la unitățile de practică a studenților. Mijloc 
de transport pentru 42 persoane, distanța cca. 
120 km (tur-retur), de la ora 9oo la 16oo. Locația va 
fi comunicată după semnarea contractului, cu 
minimum 1 zi lucrătoare anterior datei 
programate.  

19.07.2019: 

Vizite la unitățile de practică a studenților. Mijloc 
de transport pentru 42 persoane, distanța cca. 
120 km (tur-retur), de la ora 9oo la 16oo. Locația va 
fi comunicată după semnarea contractului, cu 
minimum 1 zi lucrătoare anterior datei 
programate.  

Mijloacele de transport vor fi  dotate cu aer 



condiționat. Mijloacele de transport vor fi  în 
perfectă stare de funcționare și îndeplinesc 
cerințele legale privind circulația pe drumurile 
publice.  
 

Mijloacele de transport (microbus/autocar) și 
șoferii trebuie să rămână la dispoziția 
beneficiarului pe toată durata deplasării. 

Prețul acestui serviciu trebuie să includă și taxele 
de drum, parcare, carburant, asigurare a 
bagajelor și călătorilor, precum și cheltuieli pentru 
șofer. 
 

 
Valabilitatea ofertei: _____________________ 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 
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