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PROIECT: „Stagii de practică inovative în domenii de specializare inteligentă” – cod SMIS 
133256 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
ACHIZITOR: Asociația Națională a Crescătorilor de Capre din România „Caprirom” 
 
 
In atentia agentilor economici 
 

INVITAȚIE DE OFERTARE 
- -MATERIALE SI ECHIPAMENTE PENTRU STAGII DE PRACTICA -133256 -- 

 
Asociația Națională a Crescătorilor de Capre din România „Caprirom”, cu sediul în Constanța, Str. Ion C. 
Brătianu, nr. 248, cod de înregistrare fiscală 14698494, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Stagii 
de practică inovative în domenii de specializare inteligentă”  – cod SMIS 133256 și în vederea 
implementării proiectului ante-menționat, intenționează să achiziționeze materiale promoționale conform 
celor cuprinse în prezenta invitație. 
 
Vă invităm să ne înaintați oferta dumneavoastră pentru servicii de personalizare și multiplicare materiale 
promoționale 
 

1. Denumire invitaţie: -MATERIALE SI ECHIPAMENTE PENTRU STAGII DE PRACTICA -

133256”. 

2. Modalitatea de desfăşurare: achiziţie directă. 

3. Pentru depunerea ofertei se vor avea în vedere formularele atașate. 

4. Împărţirea pe loturi: da 

5. Valoarea totală estimată fără TVA:  

a. Lot 1 – 20465,00  lei 

b. Lot 2 – 975,00 lei  

c. Lot 3 – 1566,00 lei 

d. Lot 4 – 9800.00 lei 

6. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut. 

7. Cod CPV: CPV 18332000-1 Camasa cu maneca lunga, CPV 18333000-2 Tricouri polo, Cod CPV 

18110000-3 Îmbrăcăminte de uz profesional, Cod CPV30192700-8 – Papetarie, Cod CPV 
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30199000-0 - Articole de papetarie şi alte articole din hartie,  Cod CPV 30192000-1 - Accesorii de 

birou. 

8. Tip contract: produse. 

9. Obiectul contractului: -MATERIALE SI ECHIPAMENTE PENTRU STAGII DE PRACTICA 

-133256” 

10. Data limită de depunere a ofertelor: 23.06.2021, ora 16:30 

11. Adresa la care se transmit ofertele:  Constanța, Str. Ion C. Brătianu, nr. 248 sau adresa de e-mail 

caprirom@yahoo.com. 

12. Limba de redactare a ofertei: Română 

13. Tip de finanţare şi modalitate de plată: se va face în termen de 60 de zile de la prestarea ultimei 
componente a serviciilor. 

14. Moneda în care se transmite oferta de preţ:  lei 
15.  Modul de obţinere a documentaţiei:  ataşat invitaţiei. 

16.  Persoana de contact: Anghel Andreea, tel. 0372873135, e-mail: caprirom@yahoo.com,   

17. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din 

caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitaţie şi este clasată pe primul loc, 

achiziţia se va finaliza prin cumpărare directă. 

18. Vă rugăm să confirmaţi primirea prezentei invitaţii, la adresa de e-mail: caprirom@yahoo.com. 

 
 

Întocmit, 
Reprezentant legal         DATA: 18.06.2021 
Anghel Andreea 
 
           


