
 

  

CERERE DE OFERTĂ 

 
SC Rogepa SRL intenționează să achiziționeze produse de papetărie pentru implementarea 
proiectului „Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe 
piața muncii-SIPAC”, contract POCU/626/6/13/131603. 
Vă invităm să depuneți o ofertă care va fi prezentată semnată și ștampilată, pe format hârtie sau 
scanată pe email în atenția persoanei de contact, și va fi întocmită în conformitate cu specificațiile de 
mai jos: 
 

Denumire produs UM Cantitate 
Bloc notes personalizat Buc 400 
Notițe autoadezive Buc 400 
Agenda personalizată Buc 300 
Pixuri personalizate Buc 500 
Hârtie A4 Top 200 
Carton A4 Top 500buc 4 
Hârtie/carton A3 Top 500 buc 4 
Bibliorafturi 8 cm Buc 200 
Dosare plastic Format: A4, cu 2 perforații Buc 600 
Separatoare carton 100/set Set 6 
Capse Set 6 
Cartușe/toner imprimantă color 
Cartușe pentru HP pro MFP 477, set de 4 buc 
Cartuse pentru Xerox C 7020 Buc 20 
Memory stick 32 GB Buc 200 
Mape plastic cu buton A4 Buc 50 
Folii transparente Buc 1000 
DVD 50/set Set 2 
Hârtie flipchart Set 4 
Agrafe de birou Set 10 

Limba de redactare a ofertei și a documentelor anexate: limbă română.  Ofertele redactate în altă limbă 
sunt acceptate cu o traducere realizată de un traducător autorizat.  

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu precizarea valorii TVA, defalcată pe categorii de servicii 
ofertate dacă este cazul și nu va depăși 41.174 lei inclusiv TVA.  

Prețul prezentat în Oferta financiară este ferm și va include toate costurile legate de îndeplinirea 
cerințelor contractului. 

Ofertantul trebuie să mențină oferta valabilă pentru o perioadă de 60 de zile de la data limită de 
depunere a ofertelor.  
 
Termenul limită de depunere a ofertelor este 16.11.2020 la adresa: Cluj-Napoca, Bd.N. Titulescu, nr. 
4, cam. 54 sau Baia Mare, bd. Unirii nr.16, cam 20, sau pe email:mail@rogepa.org. 
Informații suplimentare la tel 0744787557 sau pe e-mail: mail@rogepa.org.   
                                                                                                                              


