
 

 

 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră 
auto-sustenabilă 
Titlul proiectului: “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si 
Centru” 
Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019   
 
Nr.33/08.06.2021 

Anexa 2: 
Solicitare de Ofertă 

 
Stimata Doamna / Stimate Domn: 
S.C. Baia Brikconcept SRL, doreste achiziționarea de produse.  
 
In acest sens: 
1) Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse/servicii/lucrari: 

Nr. 
Crt Denumire produs 

Descriere tehnica 

U.M Cant 

Pret  
unitar 

estimat lei 
fara TVA 

Valoare 
estimata 
lei fara 
TVA 

Valoare 
estimata 

lei cu TVA 

1. 

Linie completă 
producție brichete 
din lemn cu 
capacitate medie 
(350 – 400 kg/ora 

Linie integrată de 
producție brichete din 
rumeguș compusă din 
elementele următoare 
 - 1. Tocător de crengi - 
Productivitate 0,5 – 
0,7t/h, gura alimentare 
200mm x 200mm. 
2. Moară cu ciocanele cu 
suflanta capacitate 0,5 - 
0,7t/h, 380 V 
3. Șnec transportor  
electric 380 V x 2 
4. Uscător  de rumeguș 
cu suflanta si soba 
Capacitate 300-400 kg/h, 
380V. 
5. Presa de brichetat 
electrica cu piston, 
7,5kW  + 3kW, 380V, cu 
tablou electric si ciclon  
produce bricheti 
diametrul 30 - 50mm, 
capacitate 350 - 400kg/h. 
6. Separator magnetic 
7. Banda transportoare 

 
 
 
 
 
 
 
 

buc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

 
 

218050,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

218050,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
259479,50 

TOTAL 218050,00 259479,50 
Va fi declarată câștigătoare firma care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic 
preţ final evaluat. Ofertanţii pot depune o ofertă care să includă toate bunurile. 
 
2) Oferta va fi intocmita astfel: 

¾ descrierea caracteristicilor tehnice,  
¾ mentionarea termenului de livrare, 
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¾ date ofertant (denumire, adresa sediu, email, telefon, administrator si alte informatii 

relevante) 
 Oferta va fi insotita de Certificatul de Inregistrare eliberat de Registrul Comertului 

 
3) Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertelor este: 18.06.2021 , ora: 12.00 Ofertantul trebuie 
să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către achizitor până la data si ora limită menţionată 
pentru depunere. 
4) Verificarea ofertelor va avea loc in data de 18.06.2021 
5) Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi transmisa în conformitate cu termenii şi condiţiile 
de livrare. Termen de livrare/prestare/executie, maxim 8 saptamâni de la data semnarii contractului. 
Ofertele care depasesc acest termen vor fi descalificate. 
 Oferta dumneavoastra poate fi transmisa prin:  

- e-mail: gheorghechirasbaia@gmail.com  
- fizic la adresa: Sat Baia nr. 178, Comuna Vărădia de Mureș, jud. Arad, intre orele 8 - 19, 

de Luni pana Vineri 
 

6) Conditii generale: 
(i) PREŢUL. Preţul total trebuie să includă  preţul pentru transport şi alte costuri locale necesare 

livrării produsului si punerii in functiune la următoarea destinaţie: Sat Baia nr. 178, 
Comuna Vărădia de Mureș, jud. Arad  

Preţul va fi exprimat in Lei/bucata/serviciu/lucrare. 
(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate 

din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Achizitia se 
va efectua de la  firma a carei oferta este in conformitate cu specificatiile tehnice mentionate mai sus si 
care oferă cel mai mic preţ.  

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 90 zile 
de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la pct. 3 de mai sus. 
7) Vă rugăm confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă 
sau nu. 
 
 
Cu respect,  
Resprezentant legal IS  
Gheorghe CHIRAȘ  
 


