
Anexa 

Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B) 

 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)  

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Ana Ipătescu”, Gherla 

Titlul subproiectului: ”Acces la succes” 

Acord de grant nr. 343/SGL/RII din 1.10.2018 

Nr.764/SGL/2.10.2021                                                                                                        Gherla, 02.10.2021 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziția de bunuri 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 

 

1. Beneficiarul Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, Gherla, jud. Cluj 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 Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta 

dumneavoastră de preţ pentru următorul produs: 

 Tablă interactivă  

 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute 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: str. 1 Decembrie 1918 nr. 20, loc. Gherla, jud. Cluj 

Telefon/Fax: 0264248538 

E-mail: anaipatescu_gherla@yahoo.com 

Persoană de contact:  Iftinca Corina 

Vedean Cristian 

 

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin 

email/fax, se solicită transmiterea ulterioară, într-un timp de 5 zile, a ofertei în original ) 

 



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

13.10.2021, 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 produsului la următoarea destinatie  str. 1 Decembrie 1918 nr. 20, loc. 

Gherla, jud. 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. 

 

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. 

 

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

urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 

 

 

Iftinca Corina 

responsabil cu achizițiile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

 

  Termeni şi Condiţii de Livrare*1 

Achiziția de Tablă interactivă 

 

Proiect: ”Acces la succes”    

Beneficiar: Liceul Teoretic”Ana Ipătescu” Gherla 

Ofertant: ____________________ 

 

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

  

Nr. crt. 

(1) 

Denumirea produselor 

(2) 

Cant. 

(3) 

Preț 

unitar 

(4) 

Valoare 

Totală 

fără TVA 

(5=3*4) 

TVA 

(6=5* 

%TVA) 

Valoare 

totală cu 

TVA 

(7=5+6) 

1 Tabla SMART 1     

2 Videoproiector 1     

 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 o săptămână de la semnarea 

Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a 

se completa de către Ofertant] 

 

 

                                                           
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, semnat, Beneficiarului, dacă 

acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea produselor 

UM 
Cant. Termene de livrare 

1 Tabla SMART buc 1  

2. Videoproiector buc  1  



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: 

Tablă interactivă ( tablă smart, videoproiector, softuri pentru tablă și softuri educaționale)  

Caracteristicile minime privind oferta sunt: 

 Pentru tabla SMART: 

 Software-ul in limba română 

 posibilitatea accesarii de machete tridimensionale care pot fi marite/micsorate/rotite 

360 de grade 

 redare format JPG sau PDF 

  design compact, rezistent la zgarieturi, lovituri sau alte agresiuni mecanice 

 Software-  capabil  de a rula fisiere si aplicatii Smart Board, Promethean, Hitachi, 

Mimio sau echivalente 

 diagonala 200- 300 cm, incinte acustice laterale 20W Hi-Fi cu USB decoder  

 aplicatia software interactiva Multi-Touch in limba romana. 

 suprafata de scriere dry markers ce permite scrierea cu marker tip whiteboard 

 pen tray interactiv cu 4 culori disponibile (Rosu, Negru, Albastru, Verde) + radiera 

electronica 

 Incinte acustice HI-FI cu o putere de cel puțin 20W 

 Pentru videoproiectorul educațional: 

 Videoproiector educational (PS)  cu luminozitate de minim 3200 de lumeni 

 formatul normal al imaginii este 4:3, potrivit cu tabla interactivă  

 distanța de proiecție  scurtă, de aproximativ 1m 

 grad redus de umbre generate de utilizator 

 sa fie prevăzut cu telecomandă 

  garanție pentru aparat și pentru lampă cât mai generoasă 
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 durata de viață a lămpii de cel puțin 8000 de ore 

 posibilitatea redarii de  imagini exceptionale, perfect adaptate mediului educational 

 sistemul optic să asigure o proiecție de calitate, lipsită de umbre și fără efect de 

orbire. 

 suport profesional de perete inclus 

 

Persoanele interesate pot solicita documentele specifice achiziției până în data de 13.10.2021 

ora 12, la sediul liceului sau online, de luni până vineri, între orele 9-12. Pesoanele de contact sunt: 

profesor Iftinca Corina și profesor Vedean Cristian. 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 

Semnătură autorizată___________________________ 

Locul: 

Data: 

 


