
Formular nr.  1 
 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre UNIVERSITATEA SPIRU HARET, Str. Italiana, nr. 28, Mansarda, Sector 2, 

Bucuresti,  
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
        (denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam produsele identificate in lista cu 
echipamentelor de finisare materiale publicitare (presă, ghilotină, aparat de sudură cu aer 
cald, kit calibrare culoare,etc.) solicitate de achizitor, pentru proiectul „Studenţi practicieni - 
studenţi activi şi integraţi”- POSDRU/90/2.1/S/64176, pentru suma de 
________________________ lei,  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de         
(suma în litere si în cifre)      
______________________ lei. 
 (suma în litere si în cifre) 
        2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam 
produsele în graficul de timp, în _________________________  

     (perioada în litere si în cifre) 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  

___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________ 
(durata în litere si în cifre)                                                                      (ziua/luna/anul) 

 
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

    5. Precizăm că: 
      
 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 

separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
      
  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta pe care o puteti primi. 
 
Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

             (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

 
 
 
 

 

 



Anexa nr. 1 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Caracteristici funcţionale ale produselor 

solicitate de catre achizitor 

Denumire produs/Caracteristici funcţionale 
ale produselor prezentate de  operatorul 

economic 
Cantitate 

Preţ 
unitar Lei 

(fără TVA) 

Valoare 
totala 

Lei 
(fără TVA) 

1. 
Robot pentru lipit poliplan cu 
jet de aer cald pentru finisare 
bannere 

-Posibilitate de reglare a temperaturii 
-Posibilitate de reglare a vitezei 
-Greutate max 20 kg  
-Grosimea materialului de lipit min 0,5mm 
-Putere min 1500W 

 1   

2. Bara de taiat si finisat  

-Capacitate de taiere: min 150 cm 
-Materiale ce pot fi taiate: poliplan, 
autocolant, hartie, carton 
-Sistemul de taiere sa se realizeze prin 
bascularea capului de taiere 

 1   

3. Presa capse pentru bannere 
- Realizarea gauririi si fixarii sa se faca intr-
o singura miscare  
-capse suportate min 15 mm 

 1   

4. 
Ghilotină electrica cu stand de 
lucru 

-Dimensiuni max: 800mm x 700 mm x 
1100mm 
-Lungimea de taiere: min 350mm 
-Capacitate de taiere: min 200 coli 
-Ghidaj pentru hartie ajustabil 
-Scala in cm 
-Lama de otel rezistent 
-Sistem de inchiderecu panou din plastic 
pentru 
protectia operatorului 
-Sistem de iluminare a liniei de taiere 
-Stand metalic de lucru inclus, cu spatiu 
de depozitare 
-Greutate max 100kg

 1   

5. 
Aparat pentru indosariere cu 
termoclei 

-Capacitate indosariere min 300 coli
-Viteza de indosariere: minim 40 carti pe 

 1   



ora 
-Grosime coperta: min 150g/mp 
-Freze manuale 
-Posibilitatea ajustarii adancimii de frezare

6. 
Laminator  
documente A3 

-Viteza de laminare: min 500mm/min 
-Grosime acceptata: min 1mm 
-Durata de incalzire: max 5 min 
-Posibilitate de laminare: atat la cald cat si 
la rece 
-Constructie total metalica 
-Latime de laminare min:280mm, format 
A3  
-Posibilitate de reglare a temperaturii 
-Ventilator de racire 

 1   

7. 
Aparat de indosariat cu inele 
metalice cu pas de legare 3:1 

-Capacitate de perforare: max 25 coli 
80g/mp 
-Capacitate de indosariere: min 100 coli 
-Pas de legare 3:1, format A4 
-Ghidaj ajustabil 
-posibilitate de reglare a marginii de 
perforare intre 2mm-10mm 
-Dimensiuni max 550mm x 650mm x 
510mm 
--Sertar de capacitate mare pentru reziduri

 1   

8. 
Echipament pentru biguit 
documente 

-Latime de biguire: min 320 mm
-Lungimea liniei gradate pentru orientare 
min 210 mm 
-Sa fie prevazut cu ghidaje ajustabile pentru 
orientarea hartiei 
-Modalitate de biguire manuala

 1   

9. Colorimetru 

-Dispozitiv multifunctional destinat 
calibrarii si profilarii monitoarelor LCD si 
LED 
-Control pentru punctul de alb, 
luminozitate, contrast, gamma  

 1   



-Profilare pentru monitoare multiple.   

10. 
Echipament semiautomat de 
faltuit documente 

-Dimensiune de faltuire max: 300x440mm 
-Dimensiune de faltuire min: 90x120mm  
-Grosime hartie acceptata min. 20 – max. 
250g/m²,  -Viteza de faltuire min: 
5500coli/ora  
-Moduri de faltuire: min 3

 1   

TOTAL   

 
 
 

Reprezentant legal 
OPERATOR ECONOMIC 

(semnatura si stampila) 


