Cerere oferta
Denumire autoritate contractanta:

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesionala in domeniul Protectiei Mediului
Adresa: Str. George Enescu Nr. 27-29 Sector 1 Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod postal: 010303
Tara: Romania
Persoana de contact: Lucica Manole
Telefon: +021-335 1360
021 335 1360 / 0724 023 395
E-mail: unimed@unimed.ro
Fax: +021-335 1360
Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa Autoritatii contractante: Str. George Enescu Nr. 27-29 Sector 1 Bucuresti
I.b. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale,
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ aparare
□ agenţii naţionale
□ ordine publică/siguranta naţională
□ autorităţi locale
X mediu
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ economico-financiare
□ institutie europeană/organizaţie internationala
□ sanatate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
X altele (specificati) ONG
□ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative
atltele (specificaţi)________________
Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
DA □
NU X
I.c. Sursa de finantare :
Proiect/program finantat din fonduri comunitare
DA x
PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de
competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
POSDRU/58/1.4/S/32519
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Contract furnizare de mobilier

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică: X
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani □□
de la semnarea contractului 60 zile □
Incepand cu 25.01.2012
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)

Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru :
Durata în ani □□ sau luni

Acordul cadru cu un singur operator

□

□□□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU X
II.1.6) Divizare pe loturi (pt. Informare despre loturi vedeti caietul de sarcini)
nu □

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate

DA □

NU X

Va rugam sa aveti amabilitatea de a transmite o oferta pentru furnizare mobilier,
dupa cum urmeaza:
Scaun
20 buc
Masa studio
15 buc
Spatiu depozitare 2 buc

Ofertele trebuiesc timise la nr de fax: 021-335 1360 pana la data de 16.01.2012
Mentionam cä metoda de evaluare este pretul cel mai scazut, jar sursa de finantare este asigurata
din bugetul proiectului „Pro-Competent! Calificari §i Certificari de Competente pentru o
Dezvoltare Durabild.", I.D. 32519, cu finantare F.S.E.
Persoana de contact:
Lucica Manole
tel/fax 021.335.13.60
mobil 0724.023.395
e-mail: unimed@unimed.ro

Cu stima
Elena Laslu
Manager Proiect

