Către:
SOLICITARE DE OFERTĂ

Stimate doamne / Stimaţi domni,
Fundația Geron, în calitate de Partener, implementează proiectul “SEE/D/0267/1.3/X,
SEE_INNOVA cu titlul „Innovative transnational governance for the regional coordination of
innovation driven key players related to ambient intelligence technologies for independent living of
Elderly” finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei
Fundația Geron intenţionează să folosească o parte din fondurile alocate în cadrul acestui proiect
pentru achizitia de materiale de informare si publicitate (promotional tools) în vederea diseminării și
utilizării acestora la evenimentul final al proiectul organizat la Budapesta în perioada 12-14 noiembrie
2014, motiv pentru care s-a emis prezenta Solicitare de Ofertă.
1. Prezenta solicitare de ofertă are ca obiect achiziționarea de materiale de informare si publicitate
(promotional tools)
2. Vă rugăm să ne precizaţi prețurile conform Formularului de Ofertă (model atașat)
3. Oferta dumneavoastră va fi adresată şi trimisă la:
Fundația Geron, Aleea Salaj nr.6, Sector 5, București sau pe e-mail la fundatiageron@gmail.com
(documentele trebuie semnate, stampilate și scanate)
4. Data limită pentru primirea ofertelor la adresa menţionată la alin. 4 este 16.10.2014, ora 12.00
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu o zi înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
6. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de minimum 30 de zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.
7. Ofertantului clasat pe primul loc, înainte de semnarea contractului, i se va solicita prezentarea
unui Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța
competentă, în original sau copie legalizată, valabil la data semnării contractului.
8. Valoarea estimată a acestei achiziții este de 35.508 lei (fără TVA). Nu se acceptă oferte care
depășesc această valoare.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertarea de produse/servicii cu caracteristici
tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru
identificarea cu usurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” și vor fi considerate
specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau de producător.

TABEL PRODUSE SOLICITATE
Nr.
Crt.

1.

2.
3.
4.

Descrierea
produsului

Specificații tehnice

USB 2 GB, material plastic
+metal. Personalizare 2+1
culori pe ambele părți
Dim: 11,9x4,9x1,2
Lupă cu led
Personalizare pe ambele părți
1+1
Breloc
cutie Personalizare pe ambele părți
medicamente
2+1
Săculeț catifea cu șnur,
Săculeț
culoare neagră, personalizare
1+1
USB

UM

Cantitate

Preț
unitar
estimat,
lei, fără
TVA

buc.

600

28.18

16.908,00

buc.

600

13

7.800,00

buc.

600

9.5

5.700,00

buc.

600

8.5

5.100,00

Total general, fără TVA

Valoare
totală lei,
fără TVA

35.508.00

Nu se poate depăși valoarea unitară estimată, fără TVA. Ofertele care depășesc valoarea
estimată vor fi declarate neconforme.
CERINŢE OBLIGATORII:
1. Toate materialele publicitare trebuie să fie realizate în conformitate cu prevederile Manualului de
Identitate Vizuală SOUTH EAST EUROPE
ALTE CERINŢE TEHNICE
Pentru toate produsele mai sus menţionate Furnizorul va presta serviciile de editare grafică:
concepere: grafică (art direction), texte (copywriting), pregătire pentru tipar (DTP), producţie şi livrare
necesare, acestea fiind în prealabil discutate şi agreate (Bun de tipar) cu Beneficiarul.
Pentru toate materialele publicitare mai sus menţionate se vor aplica regulile de identitate
vizuală menţionate în Manualul de identitate vizuală SOUTH EAST EUROPE.
CONDIŢII DE LIVRARE/ PRESTARE:
I. Plata se va efectua numai în baza facturilor emise și a Procesului Verbal de
recepție semnat de ambele părți, fără obiecții. Materialele se vor livra la sediul
Fundatiei Geron - Bucureşti, Sector 5, Aleea Sălaj nr. 6

II.

Livrarea/ prestarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după
caz:
a) factură fiscală
b) Proces Verbal de recepţie realizat de Prestator și semnat de Prestator și Beneficiar.

RECEPŢIA PRODUSELOR ŞI A SERVICIILOR:
I.

II.

II.

Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a serviciilor/ produselor
contractate, va fi efectuată la sediul Beneficiarului şi va fi finalizată prin încheierea
unui Proces Verbal de recepţie semnat de reprezentanţii Furnizorului şi cei ai
Beneficiarului.
Dacă vreunul dintre produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă,
Beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica
preţul contractului:
i. să înlocuiască produsul refuzat în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului;
ii. să facă toate modificările necesare pentru ca produsele/ serviciile să corespundă
specificaţiilor tehnice, în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia Procesul Verbal de
recepţie finală, cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii Furnizorului şi ai
Beneficiarului.

III.

Dacă se constată defecte ale produselor ulterior recepţiei produselor/serviciilor,
Furnizorul va înlocui în termen de 5 zile lucrătoare aceste produse/servicii.

FORMULARE

Formularul 1

- Scrisoare de înaintare

Formularul 2

- Declaratie de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese în cadrul
procedurilor de achizitie, cu modificările și completările ulterioare

Formularul 3

- Propunere tehnică

Formularul 4

- Formular de ofertă

FORMULARUL 1

Înregistrat la sediul achizitorului Nr______/Data______

OFERTANTUL (denumirea/numele) ....................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ............................................. (denumire achizitor și adresa completă)
Ca urmare a invitației de participare din ........./ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului .........../ (denumirea contractului de achiziție publică),
noi ............./ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original și într-un număr de ....... copii:
a) oferta
b) documentele care însoțesc oferta.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Cu stimă,

Ofertant, ..................
(semnatura autorizată)

Data completării

.....................

FORMULAR 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE de respectare a OUG 66/2011
privind conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziție

Subsemnatul
__________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________(denumirea și datele de identificare ale operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și sub sancțiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea:
- Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
 nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 nu există legături între subscrisa și membrii comisiei de evaluare
 nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de
achizitie.
 nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv
sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate în fișa de date a achiziției
Cap.II.2.1.2. Situația personală a candidatului sau ofertantului.
- De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de
îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua
măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art 292 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor la
«Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat ori unei alte unităţi în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă», iar oferta va fi respinsă.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

TABEL
CU PERSOANELE DIN CADRUL PROIECTULUI CE AU LEGĂTURĂ CU PROCEDURA DE
ATRIBUIRE, CE POT INFLUENȚA CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE, CE
POT INFLUENȚA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Nume Prenume

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

Funcție

FORMULARUL 3
PROPUNERE TEHNICĂ

Către: Fundația

GERON

Examinând solicitarea de ofertă, subsemnatul Bogdan Sava, reprezentant al ofertantului Millenium
Design Group SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația
mai sus menționată, să furnizăm produsele obiectele promoţionale personalizate în cadrul proiectului
“SEE/D/0267/1.3/X; SEE_INNOVA cu titlul „Innovative transnational governance for the regional
coordination of innovation driven key players related to ambient intelligence technologies for
independent living of Elderly” finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul
Europei
Modul de prezentare a criteriilor solicitate

Criterii solicitate

Criterii oferite

USB 2 GB, material plastic+metal
Personalizare 2 +1 culori pe ambele părți
Dim: 11,9x4,9x1,2
Personalizare pe ambele părți 1+1
Personalizare pe ambele părți 2+1
Săculeț catifea cu șnur, culoare neagră,
Personalizare 1+1

USB 2 GB, material plastic+metal
Personalizare 2 +1 culori pe ambele părți
Dim: 11,9x4,9x1,2
Personalizare pe ambele părți 1+1
Personalizare pe ambele părți 2+1
Săculeț catifea cu șnur, culoare neagră,
Personalizare 1+1

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC
..................................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................
1.
Examinând
solicitarea
de
oferta,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
.................................................................................... (denumirea / numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să furnizăm materiale de
informare si publicitate (promotional tools) pentru suma de...................lei fără TVA (se va completa cu cifre şi cu
litere), la care se adaugă TVA .............. lei (se va completa cu cifre şi cu litere).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm materialele/să
prestăm serviciile în termenele stabilite.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câțtigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv până la
data de ....................... (ziua / luna / anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
5. Alături de oferta de bază:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un
formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.

Data ......................

.........................................................................................................., în calitate de ..............,
(numele şi prenumele semnatarului autorizat, semnătura şi ştampila)
(funcţia)

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..........................................................
(denumirea / numele ofertantului)

Anexa 1 la formularul de oferta
SUMARUL PREȚULUI OFERTEI

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Descrierea produsului
USB
Lupă cu LED
Breloc cutie medicamente
Săculeț

Cantitate
600
600
600
600

Pretul unitar/buc
Lei, (fără TVA)

Total Lei, (fără TVA)

600
600
600
600
Total lei fără TVA
TVA
Total lei inclusiv TVA

28.18
13
9.4
8.5
35.448,00
8.507,52
43.955,52

Data ......................

.........................................................................................................., în calitate de ..............,
(numele şi prenumele semnatarului autorizat, semnătura şi ştampila)
(funcţia)
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..........................................................
(denumirea / numele ofertantului)

