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.1684/5/31.10.2022
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 2077387212, 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: Materiale si echipamente amenajare spatiu scolar
Descrierea achiziției: Achizitie materiale si echipamente necesare amenajarii spatiului şcolar
CPV:
37423300-2 - Accesorii de caţarat pentru gimnastica ,
39113600-3 - Banci ,
18521000-7 - Ceasuri ,
39298900-6 - Diverse articole decorative ,
39113100-8 - Fotolii ,
37461500-2 -Mese de tenis ,
38634000-8 - Microscoape optice ,
37452210-6 - Sisteme de joc complete pentru baschet ,
30195000-2 - Table (de scris)
Specificații/caracteristici tehnice
Nr.
Crt
1

Denumire produs

Cod CPV

U.M

Cant.

Caracteristici

Table (de scris)

30195000-2

Buc.

1

- Se poate scrie cu creta
- Suprafata este adeziva
magnetic, se poate sterge cu
burete uscat sau umed, are rama
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2

Microscoap optice

38634000-8

Buc.

1

3

Accesorii de caţarat
pentru gimnastica

37423300-2

Buc.

1

4

Banci

39113600-3

Buc.

15

5

Banci

39113600-3

Buc.

6

6

Banca din lemn
semicirculara

39113600-3

Buc.

3

7

Masă Tenis de masă
în Exterior

37461500-2

Buc.

1

de aluminiu.
- Dimensiune 200 x 100 cm.
- microscop stereo cu corp
metalic
- optica din sticla de inalta
calitate, obiective 1x si 3x,
oculare 10x si 20x
- sisteme de iluminare
superioara si inferioara
- puteri de marire cuprinse intre
10x si 60x
- Specificatii: Montat: 260 x
260 x 140cm
- Structura stabila, solida
- Culori rezistente in timp
- Otel galvanizat in interior si
exterior pentru protectie
suplimentara impotriva ruginii
- Masa de picnic este realizata
din lemn masiv de brad
rezistent la intemperii cu o
structura stabila si robusta
Dimensiuni totale : 89 x 79 x 50
cm (L x l x i)
Dimensiuni blat masa: 89 x 34
cm (L x l)
Dimensiuni sezut: 89 x 17 cm
(L x l) inaltime sezut fata de
sol: 28 cm Cu 2 banci integrate
Banca are o structură foarte
rezistentă, este foarte
confortabilă
Materiale: structura metalica,
lemn de fag sau brad
Dimensiuni:
• lungimea exterioara: 375 cm;
• latime: 45 cm;
• inaltime: maxim 45 cm;
Dimensiune masă deschisă: L
274 x l 173 x Î 76 cm.
Dimensiuni suprafețe: 274 x
152.5 cm (mărime oficială).
Dimensiuni masă pliată: 73 x
173 x 167 cm.
Fiecare suprafață are 4 puncte
de blocare, pentru poziție
deschisă sau închisă. Prevăzută
cu un mâner central ce permite
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8

Poarta handbal cu
consola baschet

37452210-6

Buc.

2

9

Fotolii

39113100-8

Buc.

10

10

Ceasuri

18521000-7

Buc.

2

11

Jardiniera lemn cu
suport plante
(exterior)

39298900-6

Buc.

4

blocarea/deblocarea fiecărei
părţi, în 3 secunde.
Sistem multisport (Baschet,
Handbal, Fotbal)
Material: otel, vopsit
Suporti panou baschet cu
dimesiuni: 120 x 120 x 3 mm
Dimensiuni panou baschet:
120 x 90 cm
Inel de baschet din otel întărit si
plasa din nylon
Dimensiuni poarta: 3 x 2m
Material poarta: otel (80 x 80
mm)
Materiale ecologice usoare
Dimensiuni:
Înălțime 105 cm
Diametru 70 cm
SPECIFICATII:
-acuratete masurare timp: 1/100
secunde.
-alimentare: 1 x AG13 (inclus).
-dimensiuni (lungime / latime /
inaltime): 8.2x6x2cm.
-lungime snur: 58cm.
-greutate: 50g.
Confectionata din lemn
Dimensiuni: 64 x 90 cm

Întocmit,
Prof. Melinescu Judita
Coordinator activitate P1

