
 

 

 

 

Nr.136230.130821.01 din 13.08.2021 

 

Solicitare de oferte de preț 
 
Cod proiect:   136230 
Titluproiect:   Majorat 
Beneficiar:   FUNDATIA SFANTUL FRANCISC 
Titlu dosar de achiziție: Platforma de consiliere şi orientare în carieră 
Tip achiziție:  furnizare 
 
Fundația Sfântul Francisc a obţinut de la Fondul Social Europea asistența financiară nerambursabilă, pentru 
finanţarea proiectului „Majorat” (Proiectul) şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru 
achiziţia de Platforma de consiliere şi orientare în carieră. 

Valoarea totală estimată pentru aceste produse este: 6,050.42 lei, fără TVA. 

 
 

I. Descrierea produselor 
 
 
În cadrul desfășurării activităților de informare și orientare vocațională  punctul de plecare este 
autocunoașterea elevilor și conturarea profilului vocațional al fiecăruia. Prin achiziționarea unor instrumente 
de evaluare standardizate pe populația României nu numai că am facilita autocunoașterea, ci am îmbunătăți 
calitatea, exactitatea și concludența profilului profesional al elevilor. Mai mult de atât, există posibilitatea de 
a face potrivirea profilelor vocaționale ale elevilor cu meseriile existente în Codul Ocupațiilor din România. 

Avantajele unor astfel de instrumente:  

Prin parcurgerea pașilor de orientare profesională, elevul va ști: 

• care îi este profilul vocațional; 

• care sunt caracteristicile ocupațiilor de pe piața muncii;  

• care sunt ocupațiile potrivite cu profilul vocațional (rezultatele obținute la chestionare) ; 

• cât de mult i se potrivește oricare dintre cele 1150 de ocupații. 

 
 
 

II. Termeni si conditii: 
 

a. Locul de livrare a produselor:str. Progresului, nr. 6, Municipiul Deva, jud. Hunedoara, 
România 

Livrarea se va efectua în maxim 30 zile lucrătoare de la primirea comenzii scrise din partea Cumpărătorului. 

b. Documente solicitate:  



 

 

Propunerea tehnico-financiară în care se vor preciza caracteristicile bunurilor oferite și corespondența 
acestora cu cerințele din specificațiile tehnice de la punctul I. Prețurile unitare vor fi exprimate în RON, fără 
TVA. TVA va fi exprimat separat. 

Oferta dvs. va fi depusă prin e-mail (office@magnificat.ro) pe loturi și trebuie sa rămână valabilă 45 de zile 
de ladata limită de depunere a ofertei de preț. Nu se acceptă ofertă alternativă. 

III. Plata  se  va  efectua  pe  baza  procesului  verbal  de  recepție  cantitativă  și calitativă a 
bunurilor livrate, în maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Produsele vor fi recepționate 
calitativ și cantitativ la sediul Cumpărătorului. 

 

IV. Termenul limită pentru depunerea ofertelor : 

Data de 20.10.2021, orele 14:00 

Persoană  de  contact Nagy Gábor (manager de proiect),  e-mail:  office@magnificat.ro,  tel:0745-218-418. 

V. Contractul va fi acordat entității/entităților  care  oferă  cele mai multe avantaje pentru 
realizarea scopului proiectului, respectiv se încadrează în limitările bugetare. 

 

Întocmit de, Aprobat de, 
Nagy Gabor Böjte Csaba 
Manager de proiect Președinte 
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