
 

 

 

 

Nr.135797.240920.02din24.09.2020 

 

Solicitare de oferte de preț 
 
Cod proiect:   135797 
Titluproiect:   Primul Pas 
Beneficiar:   FUNDATIA SFANTUL FRANCISC 
Titludosar de achiziție: Echipamente IT 
Tip achiziție:  furnizare 
 
Fundația Sfântul Francisc a obţinut de la Fondul Social Europea asistența financiară nerambursabilă, pentru 
finanţarea proiectului „Primul Pas” (Proiectul) şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru 
achiziţia de echipamente IT. 

Oferta dvs. trebuie să cuprindă toate articolele şi întreaga cantitate specificată. 

Valoarea totală estimată pentru aceste produse este: 49,055 lei. 

 
 

I. Descriereaproduselor 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumireșidescriereprodus U.M. Cantitate 
Prețunitar maxim 

fără TVA 

1 Computer desktop - Spec tehn min: Sistem All-
in-One min. 3.40 GHz, 21.5", Full HD, 8GB, 1TB + 
sistemoperare 

buc 15 2.925,00 lei 

2 Tabletapentrufolosireasetului LEGO - Spec tehn 
min: 2GB RAM, 32GB, 4G 

buc 7 740,00 lei 

 
 
 

I. Termeni si conditii: 
 

a. Locul de livrare a produselor:str. Progresului, nr. 6, Municipiul Deva, jud. Hunedoara, 
România 

Livrarea se va efectua în maxim 30 zile lucrătoare de la primirea comenzii scrise din partea Cumpărătorului. 

b. Documente solicitate:  

Propunerea tehnico-financiară în care se vor preciza caracteristicile bunurilor oferite și corespondența 
acestora cu cerințele din specificațiile tehnice de la punctul I. Prețurile unitare vor fi exprimate în RON, fără 
TVA. TVA va fi exprimat separat. 

Oferta dvs. va fi depusă prin e-mail (office@magnificat.ro) și trebuie sa rămână valabilă 45 de zile de ladata 
limită de depunere a ofertei de preț. Nu se acceptă ofertă alternativă. 



 

 

II. Plata  se  va  efectua  pe  baza  procesului  verbal  de  recepție  cantitativă  și calitativă a 
bunurilor livrate, în maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Produsele vor fi recepționate 
calitativ și cantitativ la sediul Cumpărătorului. 

 

III. Termenul limită pentru depunerea ofertelor : 

Data de 05.10.2020, orele 14:00 

Persoană  de  contact Nagy Gábor (manager de proiect),  e-mail:  office@magnificat.ro,  tel:0745-218-418 

IV. Ofertele vor fi evaluate şi contractul va fi acordat entității care oferă  cele mai multe avantaje 
pentru realizarea scopului proiectului pentru articolele şi cantităţile solicitate, respectiv se 
încadrează în limitările bugetare. 

 

Întocmit de, Aprobat de, 
Nagy Gabor Böjte Csaba 
Manager de proiect Președinte 
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