
Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi SCGU-PV 

Beneficiar: 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 data de 13.05.2019 

Cluj-Napoca, 25.06.2019 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de Pachet  Bunuri  “Multifuncțională și Videoproiector” 

 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 
1. Beneficiarul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV-CN), 

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii (FZB) a primit un grant de la Ministerul Educației 
Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de 
Granturi SGU/PV/II derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi 
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost 
emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta 
dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 

Pachet  Bunuri  “Multifuncțională și Videoproiector”, compus din: 
- Multifuncțională (1 buc) 
- Videoproiector – 1 buc 

 
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să cuprindă toate produsele specificate mai sus. .   
 
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: Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, Cluj 
Telefon/Fax: 0264596384/247 
E-mail: adriana.criste@usamvcluj.ro 
Persoană de contact: Adriana Criste (asistent proiect) 

 
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: 04.07.2019, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi 
respinsă.  

 
6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte 

costuri necesare livrării și instalării produselor la următoarea destinatie Calea Mănăștur 3-5, 
Cluj-Napoca, Cluj. 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 sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care 



să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate care trebuie să includă și furnizarea 
bunurilor 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  pentru întreg pachetul de bunuri specificat la pct. 1 al prezentei 
Invitații 

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

urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
 

[Semnătura responsabil de achiziţie] 
  



Anexa    

 
Termeni şi Condiţii de Livrare*1 

Achiziția de Pachet  Bunuri  “Multifuncțională și Videoproiector” 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi SCGU-PV 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV-CN), 
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii (FZB 
Ofertant: ____________________ 
 
1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant] 
  

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preț 
unitar, 
lei fără 

TVA 
(4) 

Valoare 
Totală fără 

TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) 

1. Multifuncțională  1 buc     

2.  Videoproiector  1 buc     

 TOTAL Pachet bunuri       

 
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 1 săptămână 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 

    

    

    

 
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.  
  

                                                             
1 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. 



 
7.  Specificaţii Tehnice: 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

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

Videoproiector – 1 buc Marca / modelul produsului 
Descriere generală  

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

 

Echipament de videoproiecție portabil destinat 

utilizării in scopuri educaționale, cu greutate 

redusa pentru transport facil 

Mini-proiector, ultra-portabil, LED  sau echivalent  

Tip sursă de lumină : Lampă 
Rezoluție nativă: 854x480  
Format imagine: 16:9 sau 4 :3 cu funcție ZOOM  
Luminozitate: min 1000 Lumen  
Durata de viață a lămpii : min 9000 ore 
Distanța de proiecție : min 250 cm 
Porturi AV, HDMI, funcţie de cititor USB fără 

calculator, WiFi integrat pentru conectarea cu 

dispozitive mobile; Bluetooth;  

System Player media sau echivalent  pentru 

imagini, filme, audio si documente. 

Accesorii :  husă pentru transport 

Manuale Manual de utilizare (CD) 

Garanție : min 1 an 

Mini-proiector, ultra-portabil, LED  sau echivalent   

Multifuncțională – 1 buc Marca / modelul produsului 
Descriere generală  

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

 

Echipament de imprimare/multiplicare cu 

caracter multifunctional 

(printare/scanare/copiere/fax) destinat utilizării 

in activitățile sub-proiectului. 

Funcții : Printare, Scanare, Copiere, Fax.  

Tehnologie de imprimare: Laser color 
Functii Printare: Format A4, A3, A5 
Marimi acceptate A4, A5, Letter, B5 
Viteza imprimare Alb-Negru Minim 30 pagini  
A4/minut alb negru/color 
Imprimarea primei pagini Maxim  15 
secunde 
Rezolutie  600 x 600  
Duplex imprimare Manual 
Procesor Minim 800 Mhz 
Memorie Minim 900 MB 
Conectivitate 10/100/1000Base-T Ethernet, 
SD/USB, Wi-fi, Retea 
Limbaje de imprimare PDF, PCL 6,5e, PostScript 
3, Tiff, Jpeg 
Scanner tip  Flatbed; Automatic Document 
Feeder   
Rezolutie scanner  600 x 600 dpi 



Functii Scanare:  Scan to Network Computer; 
Scan to Email; USB   
Alimentare automata documente. 

 Scan to PDF 

Manuale Manual de utilizare (CD) 

Garanție : min 1 an. 
 
Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care 
indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un 
brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a 
tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 
anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  Acestea specificatii 
vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau 
producator. 
 
 
Valabilitatea ofertei ________________ 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 
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