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Nr.2674A/135/13.12.2015 

Manager de proiect, 

                                                                           

    Răducu Popescu  

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 

 

 

 

 

Stimate doamne, stimaţi domni, 

 

Inspectoratul Scolar Judetean Constanta este beneficiar al proiectului “Scrisul Face Bine” - ID 

156899, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Inspectoratul Școlar al Județului Constanta, 

in calitate de Autoritate Contractanta, intenţionează să folosească o parte din fondurile alocate în 

cadrul acestui proiect pentru achiziţia de Furnizare ” Materiale publicitare”, motiv pentru care s-a 

emis prezenta solicitare de ofertă. 

 

Informaţii generale 
Sursa de finanţare a contractului – POSDRU, AXA PRIORITARA 1 „Educația și formarea în 

sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” DOMENIUL MAJOR 

DE INTERVENŢIE 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”  

Coduri CPV: 22462000-6 – Materiale publicitare 

 

Adresa de transmitere a ofertei 

 

Denumire Autoritate Contractanta: Inspectoratul Scolar Judetean Constanta 

Adresa Autoritate Contractanta: str. Mihai Eminescu, nr.11, Constanta, Judetul Constanta 

În atenţia: d-nei Anca Iuliana Dragomir Telefon: 0753063532 

E-mail: proiecte.isjcta@gmail.com Fax: 0241 618880 

 

Data limită de depunere a ofertei este 16.12.2015 ora:16:00 

 

Oferta va fi trimisa prin poştă/curier sau se va depune la adresa menţionată anterior. 

 

Valoarea estimată maximă a contractului este de 48387,10 lei fara TVA 

 

Durata contractului de achiziție începe la data semnării acestuia de către ambele părţi şi se va 

derula până la 27.12.2015 
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Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de minim 30 de zile de la data limită pentru 

depunerea ofertelor menţionată mai sus. 

 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în prezenta solicitare de 

pret  pe sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de Autoritatea Contractanta, 

aceasta fiind păstrată la sediul Autoritatii Contractante fără a fi deschisă. Alte informaţii şi/sau 

clarificări pot fi obţinute prin fax sau email, la datele specificate in documentatie. Raspunsul va fi 

transmis in termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii de clarificari. 

 

Criteriul de atribuire il reprezintă preţul cel mai scăzut. 

 

Documente necesare depunerii ofertei 
 Scrisoare de înaintare – Formularul 1 

 Împuternicire – Formular 2 

 Declarație privind situaţia personala a operatorului economic - Formular 3 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Articolul 691– Formular 4 

 Fişă de informaţii generale – Formular 5 

 Formular de ofertă financiară – Formular 6 

 Anexă formular de ofertă financiară - Anexa 1 Formularul 6 

 

În cazul neprezentării documentelor de calificare menţionate, autoritatea contractantă nu permite 

completarea ulterioară a acestora, eventuala neprezentare a lor având ca efect descalificarea de la 

procedura internă de selecţie. 

 

Obiectul contractului: Furnizare  Materiale publicitare 
In cadrul acestui contract se vor realiza si furniza urmatoarele produse: 

 Seturi stilou și agendă – 400 buc 

 

Respectarea cu stricteţe a specificaţiilor tehnice descrise în cele ce urmează reprezintǎ o condiţie 

obligatorie pentru elaborarea propunerii tehnice şi a îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

 

 

 

Nr 

crt 
Produse Specificaţii tehnice Unitate 

Total 

cantitate 

Cost 

unitar 

fără 

TVA 

Cost total 

fără TVA 

1 
Set stilou și 

agendă 

Stilou și agendă personalizate 

cu sigla proiectului 
Buc. 400 

 

120,96 

 

48387,10 
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Nr 

crt 
Produse Specificaţii tehnice Unitate 

Total 

cantitate 

Cost 

unitar 

fără 

TVA 

Cost total 

fără TVA 

TOTAL LEI CU TVA INCLUS 60000 

TOTAL LEI FARA TVA INCLUS 48387,10 

 

Ofertantii vor avea in vedere ca valorile ofertate conform centralizatorului de preturi sa nu 

depaseasca fiecare valoare estimata alocata corespunzator conform tabelului de mai sus. 

Propunerea financiara nu va depasi valoarea estimata a achizitiei. 

 

Achizitorul transmite atasat prezentei solicitari de pret elementele grafice (sigle în format 

vectorial/texte pentru materialele promoționale, cât și machetele grafice pentru tipărituri).  

 

Ofertantii trebuie sa includa in costul fiecarui material/produs furnizat costurile pentru pregatirea 

de tipar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare 

____________________________ FORMULARUL 1 
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 (denumirea operatorului economic) 

____________________________ 

       (sediul)  

 

 

 Înregistrat la sediul  Achizitorului 

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Către,  

Inspectoratul Școlar al Județului Constanta 

Adresa: str. Mihai Eminescu, nr.11, Oras Constanta, Jud Constanta 

 

Ca urmare a invitaţiei de participare din data de ______________, privind atribuirea contractului 

de achizitie de Materiale de publicitate din cadrul proiectului “Scrisul face bine” - ID 156899, 

noi _____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerinţele. 

 

 

Data completării ___________     

 

Cu stimă, 

                                

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată, ştampila ) 
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FORMULARUL 2 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subsemnatul ______________________________________, în calitate de __________________ 

(asociat unic/asociat/administrator/titular) al 

__________________________________________________(denumirea/numele ofertantului)  

cu sediul în localitatea _________________________________, str.____________________, 

nr.______, bl._____, ap._____ având CUI ___________________, împuternicesc pe dl./dna 

______________________________________________ (nume, prenume) cu domiciliul în 

localitatea ______________________________, str.____________________, nr.______, 

bl._____, ap._______, să semneze oferta  noastră pentru participarea la procedura  privind 

atribuirea contractului  achizitie de „Materiale publicitare”  necesare pentru implementarea 

proiectului “Scrisul Face Bine” - ID 156899 organizată de Inspectoratul Școlar al Județului 

Constanta, cu termen limită la data de ...................................., pentru şi în numele 

_______________________________ (denumirea/numele ofertantului). 

 

Declarant: 

Numele în clar: __________________________________________________ 

Semnătura: _____________________________________________________ 

În calitate de: ___________________________________________________ 

Al Ofertantului  __________________________________________________ 

(denumire/nume ofertant) 

 

Împuternicit: 

Numele în clar: __________________________________________________ 

Semnătura: _____________________________________________________ 

În calitate de: ___________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________ 

(denumire/nume ofertant)  
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Operator Economic          Formular nr. 3 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE 

               privind situaţia personală a operatorului economic 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 

337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 

şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de Furnizare Materiale de publicitate având ca obiect 

....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  

................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că: 

nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 

în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 

beneficiarilor; 

nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 

profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 
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Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării 

Operator economic, 

................................. 
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____________________________ 

 (denumirea operatorului economic) 

____________________________ 

       (sediul)  

 

FORMULARUL 4 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 

din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 69 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata şi cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv ofertantul/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul/terţul susţinător  (se alege cazul 

corespunzător şi se înscrie numele) _____________________  nu are drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori 

asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se 

află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 

cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Popescu Răducu, Dragomir Anca Iuliana, 

Mihăilescu Nicoleta, Codreanu Alina Diana. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amenda  

 

Data completării 

Operator economic, 

................................. 
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____________________________ 

 (denumirea operatorului economic) 

____________________________ 

       (sediul)  

 

FORMULARUL 5 

 

FIŞA DE INFORMATII GENERALE 

Denumirea/numele:….……………………….……………………...……………………… 

Codul fiscal: …………………………….……... ………………………………………….......... 

Adresa sediului central:……………………………….……………………………………….... 

Telefon: ……………………Fax……………………………………… 

E-mail….…..............…… 

Certificatul de înmatriculare/înregistrare……...……………………….………………….......… 

(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 

Reprezentant legal ……………………………………………………………………… 

Obiectul de activitate, pe domenii: ……….………..………..…………………………… 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:…………..……………….…………… 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele în clar)__________________, în calitate de _____________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ______________________________,(denumire/nume operator 

economic)  

(semnătura și ştampila)________________________                       
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____________________________ 

 (denumirea operatorului economic) 

____________________________ 

       (sediul)  

 

FORMULARUL 6 

 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ 

 

Către,  

……………………………….. 

 

Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru  produsele şi serviciile solicitate în cadrul 

prezentei proceduri.  

1. Examinând solicitarea de oferta pentru achizita directa de Furnizare „Materiale publicitare” 

necesare pentru implementarea proiectului “Scrisul Face Bine” - ID 156899, subsemnatul 

________________________________________ (numele și prenumele), în calitate de 

reprezentant al ofertantului _________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului), cu sediul în _________________________________, ne oferim 

ca, conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 

prestam serviciile de achizitie de …………………………………, cod CPV 

…………………………………. pentru suma de ……… (In litere și in cifre) LEI,  la care se 

adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de …… (In litere și in cifre) LEI. 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ____________________, și ea 

va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

3. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 

de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 

angajament între noi. 

 

Data completării 

Operator economic, 

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

 

 



 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 
Investeşte în oameni! 

 

AXA PRIORITARĂ 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”  

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”  

Titlul proiectului: „Scrisul Face Bine” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/190/1.1/S/156899 

11 

 

Anexa 1 

 

Oferta Financiara 

 

 

 

 Servicii U.M. Cantitate Pret (bucata) 

fara  TVA 

Pret total 

fara tva 

Pret Total 

Cu TVA 

Set stilou și mapă Buc. 400    

 Total   

 

 

Data completării 

Operator economic, 

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

 

 


