
 

 Titlu proiect: ”Convergența pregătirii practice universitare pentru 

integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii” 

 

POSDRU/109/2.1/G/82033 
Proiectimplementat de Universitatea din Oradea înparteneriat cu S.C. 

Romarketing SRL și Camera de ComerțșiIndustrieBihor 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
Investeşte în oameni! 

Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii 

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 

 
 

 

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA 
de Servicii de catering 

 

pentru proiectul:„Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită 

a studenţilor pe piața muncii", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033 
 

 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, a demarat, în 

data de 01 ianuarie 2012, proiectul cu titlul:„Convergența pregătirii practice universitare pentru 

integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033, 
cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă". Proiectul va fi 
implementat pe o perioadă de 24 de luni.  
 
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).  
 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, în calitate de 
solicitant în cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare 
şi diseminare în proiect, respectiv, pentru efectuarea achiziţiilor propuse în calitate de solicitant, în 
cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare 
POSDRU/109/2.1/G/82033 din data de 05.12.2011, lansează procedura de achizitie pentru 
Servicii de catering. 
 
Obiectul contractului îl constituie achiziţia de Servicii de catering pentru proiectul cu 

titlul:„Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenţilor pe 

piața muncii", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033.  
 
Cod CPV: 55500000-5 – Servicii de catering 
       22462000-6 – Materiale publicitare 
Descriere: Achizitie Servicii de catering si Materiale publicitare conform caietului de sarcini 
atasat – valoare estimata 2500 lei fără TVA 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.04.2013 orele 09:00 
Data deschiderii ofertelor: 15.04.2013 orele 09:30. 
Termenul de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile de la deschiderea ofertelor. 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.  
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Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni‐vineri, între orele 08.00 ‐ 16.00 

(ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos.  
 
Ofertele vor fi trimise în atenţia:  
Dl. Ing. Radu Bogdan – Responsabil achiziţii, Universitatea din Oradea 
E‐mail: ebogdan@uoradea.ro 

Tel: +40 259 408751;  
Fax: +40 359 408751 
Adresa: Registratura, str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, localitatea Oradea, judeţ Bihor, 
România  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ebogdan@uoradea.ro
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CAIET DE SARCINI 

 

 

Servicii de catering pentru proiectul: POSDRU/109/2.1/G/82033,  „Convergenta pregătirii 

practice universitare pentru integrarea reusită a studentilor pe piata muncii” încheiat pe 

perioada de derulare a proiectului cu următoarele condiţii minimale: 

 

 

 

I. Servicii de catering : 
- ofertantul va asigura cate 40 portii pentru participanti pe durata  a 2(doua) pauze de cafea, 
continutul unei portii va fi urmatorul : 

- cafea (+lapte condensat + zahar)  - portie 
- ceai (+ zahar)    - portie 
- apa minerala/plata   - 0,5 litri 
- Mini pateuri dulci    - 50 grame 
- Mini pateuri sărate   - 50 grame 
- Foietaje sarate    - 50 grame 
- Prăjituri de casă    - 50 grame 
- suc carbogazos gama Pepsi/Coca Cola  - 0,5 litri 

 

II. Materiale promotionale:    
b. durata: 1 zi 
c. numar de participanti: 40 
d. pentru fiecare participant ofertantul va furniza urmatoarele : 

- 1 mapa A4 personalizata, carton lucios 250 gr/mp, color, cu buzunar interior 
- 1 program workshop (4 coli A4 color, prezentare proiect, grafic activitati, beneficii 

studenti etc,  fata) 
- 1 notes personalizat, A5, 20 coli, color 
- 1 pix personalizat, cu pasta de culoare albastra, cu mecanism 
- Flyere - format A4, fata-verso, hartie offset 140 gr, color pe ambele parti – 50 buc 

 
 

Serviciul se va organiza pe perioada unei zile, in incinta Universitatii din Oradea. 
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SC ……………………………. SRL 
Adresa………………………………… 
Nr.inreg Reg.Comert…………… 
CUI …………………………………….. 
Tel/fax : 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către, 
         UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

 
 

 
 

 Subscrisa  SC ……………………………SRL cu sediul în………………………….ca urmare 
a invitaţiei   transmisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de Servicii de 

catering prin prezenta, vă transmitem oferta noastră cuprinzand: 

- ……………………………. 

- …………………………….. 
 
 În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă 
asigurăm de întreaga noastră consideraţie. 
 

 
 
 
 
Data completării  

 
 
 

                                                              Operator economic 
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Operator economic            Formular  nr.2 

                                               
............................................ 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în invitatia de participare, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru 
suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă 
după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica 
anexa la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca 
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  
 
L.S. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 
 

Nr. 
crt. Denumire (serviciu) 

Cant. 
  

Pret unitar,  
(fara TVA) 

Pret total,  
(fara TVA) 

1 Servicii de catering  

                                  
lei 

                              
lei 

2 Materiale publicitare  

                                  
lei 

                              
lei 

 TOTAL   

                                  
lei 

                              
lei 

 
 
NOTA: Se completeaza pentru fiecare serviciu in parte. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                                          (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                              (denumirea/numele ofertantului) 
 

OFERTANTUL, 
         ____________________ 
                (denumirea/numele) 

 
 


