Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6 – Educație și competențe
Apel proiecte: Innotech student
Titlul proiectului: Start-Up Sănătos – SUS
Cod proiect: POCU/829/6/13/142051
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Nr.902/06.05.2022
CERERE DE OFERTĂ
«privind achiziția de Kit de materiale educaționale antreprenoriale (publicatii)
7 seturi
(CPV 2212000-7, 22110000-4, 22113000-5)»
in cadrul proiectului Start-up Sanatos-SUS, finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman, conform contract nr. POCU/829/6/13/142051
1. Introducere
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud implementează în parteneriat cu
solicitantul Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca și Asociatia
Inceptus Romania Cluj-Napoca proiectul „Start-Up Sanatos-SUS”, contract
POCU/829/6/13/142051.
Pentru implementarea proiectului „Start-Up Sanatos-SUS” CAMERA DE COMERT si
INDUSTRIE BISTRITA-NASAUD, in calitate de partener P2, dorește să achiziționeze
pentru activitățile incluse în proiect, produsele descrise mai jos.
Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii
ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.
2. Datele de identificare ale achizitorului
CAMERA DE COMERT si INDUSTRIE BISTRITA-NASAUD, cu sediul in loc. Bistrita, str.
P. Ispirescu nr. 15A, jud. Bistrita-Nasaud, cod fiscal RO4347658, CONT
RO76INGB0024000054158941, deschis la INGB reprezentata legal prin dl.Vasile BarCCIBN, telefon 0263230640,email: office@cciabn.ro.
3. Sursa de finanțare
Contractul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman,
conform contract nr. POCU/829/6/13/142051.
4. Procedura aplicată
Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin
achizitie directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de furnizare produse.
5. Obiectul
Furnizarea kit materiale educationale antreprenoriale(publicatii)- 7 seturi, activitate
A1.5, cod CPV- 2212000-7, 22110000-4, 22113000-5
Achizitia include furnizarea de materiale educationale antreprenoriale(publicatii) pentru
castigatorii concursului de planuri de afaceri+ o rezerva.
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6. Descrierea produselor
Caracteristici tehnice minimale:
Kit de materiale educaționale antreprenoriale (publicatii) – 7 seturi. Fiecare set va fi
format din:
Carte
•
•

•
•

Conține instrumente de lucru și resurse educaționale pentru dezvoltarea unui plan de afaceri și
a strategiei de sustenabilitate a unui start-up
Teme specifice: bune practici, studii de caz privind dezvoltarea de afaceri care să genereze
beneficii sociale și de mediu în comunitate; aplicarea principiilor de responsabilitate socială în
managementul resurselor umane, marketing și relațiile cu clienții, relațiile cu furnizorii,
leadership, managementul mediului, raporturile dintre firme și comunitățile locale.
Format: A5
Structură: copertă + minim 400 pagini interior, incluzând elemente grafice, index, referințe și
resuse, listă cu studii de caz

Broșură
•
•

•

•
•

Ghid de lucru pentru inițiatorii de startup-uri
Conține instrumente necesare pentru definirea strategiei și modelului de afaceri, în etapele
dezvoltării de produs și formularea propunerii valorice, stabilirea identității și a strategiei de
marketing
Instrumente ușor de utilizat, care să genereze rezultate imediate: chestionare, liste de verificare,
resurse, recomandări, tabele de colectare, organizare și analiză a datelor, tabele sinoptice,
resurse
Format: A4
Structură: Copertă + minim 40 pagini interior, incluzând elemente grafice, tabele, rubrici și
spații pentru luarea de notițe (de tip caiet de lucru)

7. Graficul de furnizare a produselor
Livrarea produselor solicitate se va face in cursul lunii mai 2022.
Produsele furnizate vor respecta cerinţele menționate de achizitor, în prezenta Cerere de oferta.
8. Bugetul alocat contractului
Bugetul alocat în proiect pentru serviciile care fac obiectul prezentei proceduri este de 1050
lei, fara TVA.
Prețurile ofertei vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.
9. Recepția produselor și modalitățile de plată
Plata se va face in baza facturii fiscale comunicate achizitorului, prin ordin de plată în maxim
30 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile
contractante a procesului verbal de recepție al produselor, respectându-se prețurile din
contract.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6 – Educație și competențe
Apel proiecte: Innotech student
Titlul proiectului: Start-Up Sănătos – SUS
Cod proiect: POCU/829/6/13/142051
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

10. Criteriul de atribuire
- criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
11.Modul de prezentare al ofertei
- oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele solicitate de către achizitor
- Ofertele vor fi trimise pe adresa de email : office@cciabn.ro pana la data de 10.05.2022,
ora 16.00 sau depuse la sediul Camerei de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, str. Petre
Ispirescu nr. 15A pana la data de 10.05.2022. ora 16.00
- Oferta va fi insotita de declaratia evitare conflict interese semnata de catre ofertant.
12. Solicitare clarificări
Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa
office@cciabn.ro . Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către Camera de
Comert si Industrie Bistrita-Nasaud pe email operatorilor economici.
Anexe:

Declaratie evitare conflict inetrese-semnata de catre ofertant

Vizat,
Responsabil proiect P2
Muresan Monica

Întocmit,
Dunca Cristian Paul

