Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
POSDRU/57/1.3/8/17884
Nr……../………
Către,
S.C. ……………………………….
Tel.………………………….
e-mail: …………………………………….
În vedere demarării procedurilor de achiziţii prin procedura „achiziţie directă”,
pentru care U.T.”Gheorghe Asachi” din Iaşi trebuie să realizeze o estimare de preţ vă
solicităm oferta dumneavoastră tehnico-economică pentru achiziţia de consumabile de
birou, conform tabelului de mai jos, din proiectul POSDRU/57/1.3/S/17884 –
„Specializarea personalului didactic supervizor de practică tehnologică şi de cercetare”.
Oferta se va depune la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi
(Str.Prof.dr.docent D. Mangeron nr.67 Iaşi) sau, se va transmite pe fax la
nr.0232/237627 cu menţiunea „În atenţia d-nei Nistor Camelia” sau pe e-mail la
adresa:cnistor@ee.tuiasi.ro, până cel târziu 06.07.2012.
Destinaţia finală a livrării produselor, destinaţie faţă de care se vor raporta
preţurile din propunerea financiară a ofertanţilor este U.T.”Gheorghe Asachi” din Iaşi,
imobil ETH, str.Prof.Dr.Docent D.Mangeron nr.23, Iaşi, birou administrator şef.
Durata de livrare: se calculează pe o perioadă de maxim 1 lună de la semnarea
contractului.
Oferta va fi fermă, în lei, iar perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 de zile
lucrătoare.Oferta se va întocmi şi în euro, curs BNR din ziua de 03.07.2012.
Nr. crt.
1.

Denumire produs

Caracteristici

Hârtie copiator

2.

Cartuş HP Color Laserjet

3.

Cartuş HP Color Laserjet

4.

Cartuş HP Color Laserjet

5.

Cartuş HP Color Laserjet

format A4, 80gr./mp, 500
coli/top, 97% grad de alb,
opacitate de tipărire 93,5%
CP2025, negru, original
CC530A (3500 pagini)
CP2025, Cyan, original
CC531A (2800 pagini)
CP2025, Magenta, original
CC533A (2800 pagini)
CP2025, Yellow, original
CC532A (2800 pagini)
Xerox WC 3220, negru,
original 106R01487 (4100
pagini)
carton marmorat, 70 mm

6.
7.

Toner pentru imprimantă
Biblioraft

Cu stimă,
Responsabil achiziţii POSDRU /57/1.3/S/17884
Ing.Camelia Nistor

Cantitate
30 topuri
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
20 buc.

