Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ,,Vasile Adamachi,, Iași
Titlul subproiectului: ReBAS – Rezultate bune, absenteism scăzut
Acord de grant nr. SGL/R I/178- 27.06.2017
Nr..................
Iași, 06.11.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de echipamente –laptop, tablă verde, videoproiector
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ,,Vasile Adamachi,, Iași 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 un pachet cu
următoarele produse:
 1. LAPTOP – 1 buc
 2. VIDEOPROIECTOR- 1 buc
 3.TABLĂ VERDE -1 buc

2.
3.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.
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: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.41,Iași
Telefon/Fax:0332402577/0332402588
E-mail: gsvadamachi@yahoo.com
Persoană de contact: Axinte Lorica
Tel:0724179513

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau/si fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul
3 este: 13.11.2017, ora 13:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru transportul produselor la
următoarea destinație Aleea Mihail Sadoveanu Nr.41 , Iași .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.

