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Achiziția de bunuri pentru dotare 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo Oradea 

Titlul subproiectului: Succesul este alegerea mea 

Acord de grant nr. 902/SGL runda III 
 

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. Videoproiector 4     

2. Sistem PC 21     

3. Imprimantă 3     

4. laptop 7     

 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  săptămâni 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 
1. Videoproiector 4  

2. Sistem PC 21  

3. Imprimantă 3  

4. laptop 7  

 

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: 
 

7 
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. 

 



 

 

 

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

Denumire produs: Laptop Marca / modelul produsului 

Descriere generală:  

Sistem Laptop utilizat la activități de tip 

Office/eLearning cu microfon și cameră web 

integrat 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar: 

Procesor: 2 nuclee 

Ram: 4GB DDR4 

Stocare: SSD/eMMC cu capacitate de 64GB+ 

Placa de rețea: Wireless 802.11 b/g/n 

Placă audio: integrată 

Software: Windows 10 Pro 

Stare: NOU 

Preț: 1497 RON 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 

către Beneficiar: 

Procesor: frecvență 1,5 GHz+  

Tastatură internațională 

Baterie cu autonomie: 3h+ 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Denumire produs: Sistem PC Marca / modelul produsului 

Descriere generală: sistem PC utilizat la 

activități de tip office/eLearning cu tastatură, 

mouse, căști cu microfon. 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar: 

Placă de bază: socket AM4 sau 1200 cu 

conector VGA 

Procesor: 2 nuclee, 4 thread-uti 

Ram: 8GB DDR4 

Stocare: SSD cu capacitate de 240GB 

Placa de rețea: 10/100/1000 Mbps  

Placă audio: integrată 

Sursă: 250W+ 

Carcasă: Tower/ 

Mouse: wired, USB 

Tastatură: 101+, wired  

Căști: cu fir, 3.5 mm jack, cu microfon. 

Stare: NOU 

Preț: 1000 RON 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 

către Beneficiar: 

Procesor: frecvență 2,0 GHz+  

Ram: frecvență 2666 MHz+ 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 



 

 

Denumire produs: videoproiector Marca / modelul produsului 

Descriere generală: videoproiector care se 

poate conecta de un PC sau laptop 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar: 

Luminozitate: 3000+ Lumeni 

Raport de contrast: 2000:1 sau mai mare 

Raport aspect: 4:3/16/9/ auto 

Dimensiune proiectie: 33-170 inch sau similar 

Rezolutie acceptata: max 1920x1080 

Stare: NOU 

Preț: 1383 RON 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 

către Beneficiar: 

Iluminarea cu LED, 20.000+ ore de funcționare 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Denumire produs: Imprimantă Marca / modelul produsului 

Descriere generală: Imprimantă laser 

monochrome 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar: 
Tip: Laser 

Mod printare: Monochrome 

conexiune: USB sau Wireless 

Format: A4 

Rezoluție minimă: 600 x 600 dpi 

Duplex 

Consumabil cu raport bun/foarte bun de 

preț/pagină 

Stare: NOU 

Preț: 626 RON 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 

către Beneficiar: 
Cu consumabil. 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI   

Semnătură autorizată                                                      Locul: 

Data:  


