
Anexa    

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 
Achiziția de Kit- pentru studenti 

 
Proiect: Remedierea, Indrumarea, Sensibilizarea, Consilierea și dezvoltarea personală a studenților cu 
risc ridicat de abandon în priMul an de lIceNță – RISCMIN! 
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI 
Ofertant:  
 
1. Oferta de preț  
  

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 Caiet  
 
40 buc 

   
 

2 Pix  40 buc     

3 Stick memorie USB 
 
40 buc 

   
 

4 Rucsac scolar  40 buc     

 
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 1 săptămână 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 Caiet  40 buc  

2 Pix  40 buc  

3 Stick memorie USB 
 
40 buc 

 

4 Rucsac scolar  40 buc  

 
1. 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.  

 
1 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  Beneficiarului semnat, 

dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 

https://www.cel.ro/usb-flash-drive/usb-flash-drive-kingston-datatraveler-se9-32gb-champagne-pMCI0PD0s-l/
https://www.cel.ro/usb-flash-drive/usb-flash-drive-kingston-datatraveler-se9-32gb-champagne-pMCI0PD0s-l/


2. 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: 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

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

Denumire produs:  Caiet Marca / modelul produsului 

Descriere generală: Caiet special tip agenda Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar: Caiet mecanic 
format A4, cu buzunar, plastifiat interior/exterior, 
cu 2 inele de prindere, diverse culori 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar:  uzuale 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Cerinţe de Întreţinere: normale   

 
 
Specificaţii Tehnice: 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

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

Denumire produs:  Stick memorie USB Marca / modelul produsului 

Descriere generală: Memorie portabila USB 3.0 
32GB  

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar: USB 3.0, 32GB  

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar:  Capacitate: 32 GB; Viteza citire: 

min 100 MB/s 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Cerinţe de Întreţinere: normale   

 
 
Specificaţii Tehnice: 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

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

Denumire produs:  Pix  Marca / modelul produsului 

Descriere generală: Pix cu gel Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar: Pix cu gel mina 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

https://www.vexio.ro/memorii-externe-usb/kingston/69841-memorie-usb-3-0-data-traveler-se9-g2-16gb/
https://www.vexio.ro/memorii-externe-usb/kingston/69841-memorie-usb-3-0-data-traveler-se9-g2-16gb/


albastru 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar:  uzuale 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Cerinţe de Întreţinere: normale   

 
 
Specificaţii Tehnice: 
 

A. Specificații tehnice solicitate 
 

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

Denumire produs:  Rucsac Marca / modelul produsului 

Descriere generală: Rucsac pentru scoala Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar: Rucsac scolar 
format A4, dimensiuni: 30x22x10 cm, material: 
tesatura sintetica, culoare negru, tip inchidere: 
fermoar, 1 compartiment cu fermoar.  

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar: uzuale 

Parametrii de Funcţionare ai produsului 
ofertat 

Cerinţe de Întreţinere: normale  

 

 

 
 
 
Valabilitate oferta __________________________ 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


