OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail
Catre : Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza

Domnilor,

1. Examinând solicitarea de oferta, subsemnatul..........................., reprezentant al ofertantului
______________________________,
ne angajam să livram materiale didactice - caiete speciale si carti povesti (cod CPV : 39162100-6
Material pedagogic) in cadrul proiectului ”Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etnoeducaționale integrate”, CSS 31, finantat in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano - Roman,
Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile, Schema Grant pentru ONG-uri, cererea de
propuneri de proiecte, Runda 2, 2015, conform specificatiilor tehnice din invitatia de participare, pentru
suma totala de ______________ lei fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare
de __________________lei, cu plata in termen de maxim 30 de zile de la data efectuarii receptiei si
emiterii facturii.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem serviciile cât
mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 zile, respectiv până la data
de ____________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
5. Precizăm că nu depunem oferta alternativă.
6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.
Data ______/________/_______

_____________/(semnatura), in calitate de ________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele ____________________/(denumirea/numele operatorului econimic).
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OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail

ANEXA LA OFERTA- OFERTA FINANCIARA
Catre Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”
Nr
crt

Denumire produs

UM

Nr
buc

1.
2.
3.
4.

Lotul nr. 1. Materiale didactice – caiete
speciale pentru clasa pregatitoare
interculturala - Scoala nr.3 Giurgiu
Comunicare in limba romana
Matematica si explorarea mediului
Dezvoltare personala
Ora de lectura

buc
buc
buc
buc

25
25
25
25

5.

Caiet de scriere

buc

25

6.
7.
8.

Arte vizuale si ablilitati practice
Set fise portofoliu
Caiete limba engleza

set
set
buc

25
25
25

9.

Carti povesti
Total lot 1
Lotul nr. 2. Materiale didactice – caiete
speciale pentru grupa de gradinita bilingva,
Scoala nr.1 Razvani
Domeniul Limba si comunicare (3-4 ani)
Domeniul Limba si comunicare (4- 5 ani)
Domeniul om si societate (3-4 ani)
Domeniul om si societate 4-5 ani
activitati matematice 3-4 ani
activitati matematice 4-5 ani
activitati practice 3-4 ani
activitati practice 4- 5 ani
Carti povesti
Total lot 2
Total general

buc

25

buc
buc
buc
buc
buc
set
set
buc
buc

20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pret unitar,
fara TVA

Pret total,
fara TVA

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului)
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OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail

ANEXA LA OFERTA - SPECIFICATII TEHNICE
Catre Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”
Lotul nr. 1. Materiale didactice – caiete speciale pentru clasa pregatitoare interculturala - Scoala
nr.3 Giurgiu, jud. Giurgiu:
Nr
crt

Produs

Specificatii tehnice solicitate

1

Comunicare
limba romana

in

2

Matematica
explorarea
mediului

si

3

Dezvoltare
personala

4

Ora de lectura

5

Caiet de scriere

6

Arte vizuale si
ablilitati practice

7

Set fise portofoliu

8

Caiete
engleza

9

Carti povesti

limba

Caiet special in domeniul
Comunicare in limba romana
pentru clasa pregatitoare, A4,
minim 144 pagini
Caiet special in domeniul
Matematica
si
explorarea
mediului
pentru
clasa
pregatitoare, A4, minim 144
pagini
Caiet special in domeniul
Dezvoltare personala pentru
clasa pregatitoare, A4, minim
72 pagini
Caiet special in domeniul
Dezvoltare personala pentru
clasa pregatitoare, A4, minim
40 pagini
Caiet special de scriere pentru
clasa pregatitoare, minim 80
pagini
Caiet special in domeniul Arte
vizuale si ablilitati practice
pentru clasa pregatitoare, A4,
minim 152 pagini
Set fise portofoliu pentru clasa
pregatitoare, A6, minim 8 pagini
Caiet special in domeniul Limba
engleza
pentru
clasa
pregatitoare, minim 64 pagini
Carti de povesti clasice pentru
copii, minim 32 pagini, cate 1
exemplar din fiecare
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Specificatii tehnice ofertate

UM

Nr buc

buc

25

buc

25

buc

25

buc

25

buc

25

set

25

set

25

buc

25

buc

25
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Lotul nr. 2. Materiale didactice – caiete speciale pentru grupa de gradinita bilingva, Scoala nr.1
Razvani, jud. Calarasi
Nr
crt

Produs

Specificatii tehnice solicitate

1

Domeniul Limba
si comunicare (34 ani)
Domeniul Limba
si comunicare (45 ani)
Domeniul om si
societate
(3-4
ani)

2

3

4

5

6

Domeniul om si
societate 4-5 ani
activitati
matematice 3-4
ani
activitati
matematice
ani

4-5

7
activitati practice
3-4 ani
8

9

activitati practice
4- 5 ani
Carti povesti

Specificatii tehnice solicitate

UM

Nr
buc

Caiet special in domeniul Limba
si comunicare, grupa de varsta
3-4 ani, minim 40 pagini
Caiet special in domeniul Limba
si comunicare, grupa de varsta
4-5 ani, minim 40 pagini
Caiet special in domeniul Om si
societate, grupa de varsta 3-4
ani, minim 32 pagini
Caiet special in domeniul Om si
societate, grupa de varsta 4-5
ani, minim 48 de pagini

buc

20

buc

20

buc

20

buc

20

Caiet special in
Matematica, grupa de
4 ani
Caiet special in
Matematica, grupa de
5 ani

domeniul
varsta 3-

buc

20

domeniul
varsta 4-

set

20

Caiet special in domeniul
Activitati practice, grupa de
varsta 3-4 ani
Caiet special in domeniul
Activitati practice, grupa de
varsta 4-5 ani
Carti de povesti clasice pentru
copii, minim 32 pagini, cate 1
exemplar din fiecare

set

20

buc

20

buc

20

Specificatii tehnice minime valabile pentru ambele loturi:
Solicitate
Ofertate
Produsele livrate vor corespunde standardelor
naţionale care adoptă standarde europene,
internaţionale sau orice alte standarde din tara de
origine. Ambalarea produselor se va realiza pe tip
de caiete.
Marcarea se va face printr-o eticheta aplicata pe
partea laterala a cutiei de carton, care sa cuprindă
următoarele informaţii: denumirea furnizorului,
denumirea produsului, numărul de bucăţi
ambalate, precum si destinatarul produselor.
Transportul produselor se va efectua cu mijloace
de transport curate, acoperite, luandu-se măsurile
necesare pentru evitarea deteriorarii sau
degradarii acestora. Furnizorul are obligaţia de a
ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata,
fara limitare, la manipularea dura din timpul
www.amarerromentza.ro
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transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi
extreme, la soare si la precipitaţiile care ar putea
sa apara in timpul transportului si depozitării in aer
liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la
destinatia finala.
Produsele vor fi livrate la locatiile de implementare
a proiectului, astfel:
-

Lot 1: la Scoala nr. 3 Giurgiu, Jud. Giurgiu
(str. Dan Lucan, nr.17)
Lot 2: la Scoala Gimnaziala Nr.1 Rãzvani,
jud. Calarasi

Produsele vor fi livrate in termen de maxim 7 zile
de la emiterea comenzii, unde se va face receptia
calitativa si cantitativa. Cheltuielile cu transportul
produselor la sediul achizitorului intra in
responsabilitatea ofertantului.
Produsele livrate vor fi însotite de urmatoarele
documente:
 Aviz de însotire a marfii;
 Factura fiscala
 Procese verbale de receptie
Oferta se va intocmi pentru fiecare produs
conform specificatiilor tehnice.
Cerintele impuse prin specificatiile tehnice sunt
considerate ca fiind minimale. Orice oferta de
baza prezentata, care se abate de la cerintele
tehnice, va fi luata în considerare numai in
masura în care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
minimale. In cazul in care nu exista pe piata
produse cu caracteristicile tehnice prezentate mai
jos, atunci este admisibila oferta depusa pentru
produsul respectiv daca caracteristicile tehnice
propuse sunt superioare celor indicate pentru
produsul respectiv. In cazul in care nu exista pe
piata produse cu caracteristicile tehnice
prezentate mai jos si nici produse cu caracteristici
tehnice superioare, atunci este admisibila oferta
depusa
pentru
produsul
respectiv
daca
caracteristicile tehnice propuse sunt imediat
inferioare celor indicate pentru produsul respectiv.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului)
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OFERTANT
Adresa, tel/fax, e-mail

DECLARATIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și art. Legea 98/2016 privind
achizitiile publice (conflictul de interese)
Subsemnatul(a), ....................(nume, prenume, funcție) reprezentant legal al(a) __________
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) ofertant la procedura de furnizare materiale
didactice - caiete speciale si carti povesti (cod CPV : 39162100-6 Material pedagogic) in cadrul
proiectului „Performanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” (CSS
31), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea aplicată faptei de fals în acte publice, că:
 Nu mă aflu în situația prevăzută la art. 14 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, respectiv nu există
legături între structurile acționariatului achizitorului sau personalul angajat al achizitorului și noi
în calitate de ofertant, și totodată, că nu deținem pachetul majoritar de acțiuni în două sau mai
multe firme participante la acest tip de achiziție.
 Nu mă aflu în situația prevăzută la art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea
98/2016 privind achizitile publice
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza” are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor mele, orice documente doveditoare de care dispunem.
Data ______/________/_______
Nume, prenume ofertant_____________
Semnatura__________________________________

www.amarerromentza.ro

6

