Liceul Greco - Catolic „Timotei Cipariu”
Str. Bucegi nr. 97 Sector 1 BUCUREŞTI 012315
Telefon : 021.667.84.34, Fax : 021.667.84.34
E-mail : secretariat@lgrcat.ro, http://www.lgrcat.ro

Nr.1684/1/31.10.2022
CERERE DE OFERTĂ

Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu” achiziționează produse necesare derulării activităților
nonformale în cadrul atelierelor și cercurilor organizate pentru elevi în proiectul ”Educație nonformală
pentru școli incluzive” Cod SMIS POCU/988/6/26/153990.
Toate produsele au fost aprobate și bugetate pentru achiziționare în cadrul proiectului ”Educație
nonformală pentru școli incluzive” Cod SMIS POCU/988/6/26/153990 și se constituie în dosarul de
achiziție cu ID 2669570881, cu data publicare procedura 31 Octombrie 2022, data publicare rezultat
evaluare 10 Noiembrie 2022, data semnare contract 17 Noiembrie 2022, conform Calendarului
achizițiilor aprobat de OICOPU pentru partenerul P1.
Titlul achiziției: Articole sportive, Marionete, Jocuri, Kit orientare
Descrierea achiziției: Achizitie articole sportive, Marionete, Jocuri, Kit orientare

CPV:
38111100-7 - Busole ,
37453000-8 - Echipament pentru sporturi de pista ,
37453600-4 – Garduri (sport) ,
37452200-3 - Mingi de baschet ,
37451700-1 - Mingi de fotbal ,
37451900-3 - Mingi de handbal ,
37452710-1 – Mingi de tenis ,
37461510-5 - Mingi de tenis de masa ,
37452900-0 - Mingi de volei ,
37461520-8 - Palete de tenis de masa ,
37452120-8 - Rachete de badminton ,
37452730-7 - Rachete de tenis ,
39143112-4 - Saltele ,
37452920-6 - Stocare de mingi sau fileuri de volei ,
37452110-5 - Volanți sau fluturasi de badminton
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37524000-7 - Jocuri ,
37513000-7 - Marionete ,
37513100-8 - Teatre de papusi ,
I. Specificații/caracteristici tehnice
Nr.
Crt
1

Denumire produs

Cod CPV

U.M

Cant.

Caracteristici

Kit orientare

38111100-7

set

3

2

Inele coordonare

37453000-8

set

2

3

Jaloane

37453000-8

set

2

4

37453600-4
Garduri
antrenament atletism

set

3

5

Joc de șah

37524000-7

buc.

5

6

Păpușă marionetă
pentru spus povești

37513000-7

set

4

7

Papușă marioneta de
mână (diverse
figurine)

37513000-7

buc.

4

8

Siluete pt. teatru cu
umbre
Paravan mare teatru
de păpuși

37513000-7

set

4

37513100-8

buc.

1

10

Mingi de baschet

37452200-3

buc.

8

11

Mingi de fotbal

37451700-1

buc.

10

12

Mingi de handbal

37451900-3

buc.

6

13

Mingi tenis de câmp

37452710-1

set

5

-Set ce conține cel puțin
Binoclu, busolă, binoclu
- Busolă cu capac
-Oculare înconjurate de cauciuc
- Fluier
-12 cercuri cu diametrul de 45
cm
- material: plastic
-minim 8 jaloane/conuri/set
pentru antrenament din material
plastic
- 5 garduri antrenament atletism
- Material: plastic
- Înălțime: 23 cm
- Lățime: 45 cm
- Material: lemn, poliester
- Dimensiuni: 90 cm x 90 cm
- Minim 4 bucăți marionete/set,
figurine diferite, dimensiune:
minim 24 cm, material moale
pentru toate păpușile
- Figurine diferite de mână
- Înălţime între 24 şi 30 cm
-Materiale: material textil,
poliester
- 8 forme diferite /set din carton
pentru teatru cu umbre pe perete
- Paravan din lemn, multicolor,
pentru piesele de teatru
- Dimensiune: minim 100 x 50
x 120 cm
-Minge baschet mărimea 5 copii
-Material: cauciuc cu spumă
- Minge fotbal mărimea 4
-Material: sintetic
-Nivel începător
-Mărime 0
-Material: sintetic
-2 tuburi x 4 mingi/set,

9
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14

Mingi de volei

37452900-0

buc.

10

15

Palete tenis de masă
+ Mingi de tenis de
masă

37461520-8 +
37461510-5

set

15

16

37452120-8
37452110-5

set.

10

37452730-7

buc.

20

39143112-4

buc.

25

19

Rachete de
badminton + Volanți
sau fluturași
badminton
Rachete de tenis de
câmp
Covoraș gimnastică
(saltea fitness)
interior/ exterior
Fileu volei/tenis

37452920-6

buc.

1

20

Busole

38111100-7

buc.

2

17
18

- Inițiere volei
-Circumferința 65-67 cm
- Material sintetic, strat de
spumă
-2 palete + 3 mingi/set, nivel
începător
-material paletă: lemn cu două
învelișuri de cauciuc
- 2 rachete + 2 fluturași/set,
nivel începător
- cadru rachetă aluminiu, mâner
rachetă lemn și poliuretan
- Mărimea 23
- Dimensiuni: 120x58cm,
minim 8 mm grosime
- Material: spumă
- Dimensiuni fileu: 9,5m – 10 m
x 1m
- Material: polietilena
- Busolă profesională de înaltă

precizie
Valoarea estimate a produselor este 10.701,00 fără TVA
Întocmit,
Prof. Melinescu Judita
Coordinator activitate P1

