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 SOLICITARE DE OFERTA 

Asociația Umanitară ”Filantropia Creștină”, Vă invită să transmiteți o oferta de preţ 

pentru achiziționarea de echipamente pentru incubatorul de croitorie, care urmează a fi 

procurate în cadrul proiectului ”Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile 

creative și productive de pe ambele părți ale Prutului” / 2SOFT/1.1/187, finanțat de 

Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 

2020. 

Obiectul contractului echipamente pentru incubatorul de croitorie care vor corespunde 

următoarelor specificații: 

# Tip consumabile Specificații Cantitate 

1.  Mașină industrială de 
brodat 

1 cap de brodare cu 12 sau mai multe culori (12 sau 
mai multe ace), servomotor, aria de brodare egală sau 
mai mare de 50X80 cm, ecran LCD 

1 

2.  Masă de călcat 
multifuncțională 

Generator de abur cu rezervor de min 2,5 L și de min 
1,3 KW; Aria de călcare: min 1,2x30 cm, suprafață 
pentru mâneci 

1 

3.  Manechin de 
croitorie 

3 cadrane frontale, reglaj bust, reglaj gât cu rotile 1 

4.  Masă de croitorie 183 x280 cm(standart), profile din oțel, blat MDF de 
min 20 mm 

1 

 

Aceste specificații trebuie considerate ca fiind cerinţe minime. 

Suntem interesaţi de echipamente care răspund următoarelor criterii: 

1. Raport optim între preţ şi calitate.  

2. Criteriul de atribuire utilizat în cadrul prezentei proceduri de achiziție 

este „preţul cel mai scăzut“. 
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3. Furnizare la cota zero TVA, conform Programul Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014 – 2020, pentru proiectele de asistență 

tehnică (pachetul de documente confirmative va fi prezentat la semnarea 

contactului). 

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră financiară semnată și ștampilată, transmisă 

până la data de 05 februarie 2021, ora 16:00, la adresa de e-mail: 

filantropia.crestina@yahoo.com.   

 

Mulţumim anticipat pentru colaborare! 

Sergiu AGA, Coordonator de proiect  
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