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.1684/2/31.10.2022
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 1494738777, 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: Truse desen, machete, componente pentru microscop, eprubete, mozaic, adeziv, panza,
trusă prim ajutor
Descrierea achiziției: Truse desen, machete, componente pentru microscop, eprubete, mozaic, adeziv,
panza, trusă prim ajutor
CPV:
24911200-5 - Adezivi
38519000-6 - Diverse component pentru microscop
33192500-7 - Eprubete
34999400-0 - Machete
44911100-0- Marmură
19212300-8 - Pânză
33141623 -3 - Truse de prim ajutor
30194310-1 - Truse sau seturi de desen
I.
Nr.
Crt

Specificații/caracteristici tehnice
Denumire produs

Cod CPV

U.M

Cant.

Caracteristici
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1

Mozaic ceraton
pentru art terapie

30194310-1
Truse sau seturi
de desen

Buc.

20

Mozaic din ceramică arsă
colorată, diverse culori, 180 g

2

Mozaic pentru art
terapie

30194310-1
Truse sau seturi
de desen

Buc.

20

Mozaic sticlă, diverse culori,
minim 150 g

3

Adeziv pt. mozaic

30194310-1
Truse sau seturi
de desen

Buc.

30

- Adeviz pentru mosaic sau
universal
- Cantitate 100 ml

4

Panză pe șasiu
atelier art terapie

30194310-1
Truse sau seturi
de desen

Buc.

80

Pânză pentru pictură, șasiu
lemn, dimensiuni 23x30

5

Nisip kinetic

30194310-1
Truse sau seturi
de desen

Buc.

40

Pachet de 1 kg, culori diferite

6

Trusă prim ajutor

33141623-3
Truse de prim
ajutor

Buc.

1

- Compartimente interne
transparente
- Materiale: nilon rezistent,
fermoar impermeabil

7

Schelet uman

34999400-0
Machete

Buc.

1

-Machetă corp uman pentru
studio, mărime naturală

8

Șablon corp uman inima

34999400-0
Machete

Buc.

1

- Șablon divizat în piese ce pot
fi indepartate, observate si
pozitionate corect in cadrul
mulajului

9

Machetă creierul
uman

34999400-0
Machete

Buc.

1

10

Macheta anatomică
de asamblat ochiul

34999400-0
Machete

Buc.

5

- machetă divizată în piese ce
pot fi indepartate, observate si
pozitionate corect in cadrul
mulajului
-- machetă divizată în piese ce
pot fi indepartate, observate si
pozitionate correct în machetă
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11

Set lame microscop

38519000-6
Diverse
componente
pentru
microscoape

Set

20

- minim15 lame de
micropscop/set, margini
șlefuite, cu cutie

12

Set pt pregatirea
preparatelor
microscopice

38519000-6
Diverse
componente
pentru
microscoape

Set

5

- Set ce cuprinde cel puțin
bisturiu, pipeta, penseta
metalica, ac metalic, foarfeca,
spatula, eprubeta cu capac.

13

Stativ eprubete

33192500-7
Eprubete

Buc.

4

-Capacitate 60 locuri, diametru
16 mm
-Material: plastic

14

Set eprubete

33192500-7
Eprubete

Set

4

- 100 buc/set, 400 buc. total
- dimensiuni 16x100 mm
-Material: plastic

15

16

Kit robotica –
masină 4x4

34999400-0
Machete

Buc.

Kit constructie robot

34999400-0
Machete

Buc.

4

-Kit mașină pentru asamblat
-Masina 4 x 4 cu motor pe baza
de apa sarata

4

-jucarie educatională, energie
alternativă solară
-Material: plastic, metal

17

Kit circuite
electronice

34999400-0
Machete

Buc.

2

- Kit pentru experimentarea
circuitelor electronice, cu peste
30 componente

18

Kit robotica de
constructie sistem
solar

34999400-0
Machete

Buc.

4

-Set construcție sistem solar ce
include 1 suport pentru Soare,
planete, panou solar, pensula,
6culori acrilice

19

Set artistic cu șevalet

30194310-1
Truse sau seturi
de desen

Set

40

- Set artistic cu acesorii diverse,
minim 111 piese precum:
șevalet aluminiu înălțimea
maximă a pânzei 82 cm, valiza,
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20

Pictura dupa numere 30194310-1
Truse sau seturi
de desen

Set

40

hârtie pentru schițe, pânză pe
șasiu, culori pastel ulei,
creioane colorate, creione grafit,
culori acrilice, pensule, paleta
din plastic, culori acuarela ,
pensule pentru tehnica acuarela,
cuțit de paletă
- Setul artistic de pictură
dimensiuni pânză 50x50 cm,
pânză cu câmpuri tipărite cu
numere pentru pictură, culori
acrilice

Întocmit,
Prof. Melinescu Judita
Coordinator activitate P1

