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Ofertă de pre  ț

Stima i domni ț

La moment suntem în process de verificare a valorii estimate a achizi iei preconizate în cadrulț
proiectului  cu  titlul  „Dezvoltarea  unei  aplica ii  informatice  de  calcul  a  sumelor  par iale  înț ț
eviden a temporară a  stocurilor  din interiorul  spa iilor  logisticeț ț  ”,  din cadrul   Programului
Opera ional  Competivitate,  Axa  Prioritară  2  -  Tehnologia  Informa iei  i  Comunica iei  (TIC)ț ț ș ț
pentru o economie digitală competitivă  Priorită i de Investi ii : 2.2. Dezvoltarea produselor iț ț ș
serviciilor TIC, a comer ului electronic i a cererii de TIC;  ț ș  Ac iunea 2.2.1 Sprijinirea cre teriiț ș
valorii adăugate generate de sectorul TIC i a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.ș
Cod MySMIS 116285 

Verificarea  avalorii  estimate  a  achizi iei  este  necesară  întru  respectarea  cerin elor  prevăzuteț ț
pentru  procedura  competitivă  conform   prevederilor  Ordinului   ministrului  fondurilor
europene  nr.  1284/2016 privind  aprobarea  Procedurii  competitive  aplicabile
solicitan ilor/beneficiarilor priva i pentru atribuirea contractelor deț ț  furnizare, servicii sau lucrări
finan ate  din  fonduri  europene  (Monitorul  Oficial  al  României  nr.ț
618/12.08.2016)
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Obiect al achizi iei este ț  achizi ia de servicii de cercetare i  dezvoltare în scopul realizării ț ș
următoarelor activită i din cadrul Cererii de finan are :ț ț

Activitatatea II: Cercetare industrială

Subactivită i :ț

1. II.2 Conturare arhitectura sistem
2. II.3  Dezvoltare  algoritmi  pentru  calculul  si  actualizarea  partii  algoritmice  a  tabelelor

agregate
3. II.4 Dezvoltare algoritmii şi actualizarea  structurilor de tabele agregate în Python
4. II.5 Dezvoltare algoritimi analizori i nivel de optimizare a interogării ORMș

Descrierea detaliată al achizi iei este prezentată în ( Anexa 1) la prezenta adresareț

Men ionăm că toate estimările de valori au fost efectuate în ianuarie 2016 în modul cum esteț
prezentat în Cererea de finan are ( Anexa 2 ) ț

Prin urmare, vă rugăm să face i o ofertă pentru serviciile de cercetare care să ne ajute săț
verificăm  valoarea estimată a achizi iei . Pentru a face o ofertă, completa i formularul dinț ț
anexa  3  i  sa-l  transmiteti  la  adresa  e-mail  kontakt@lacan.com.pl  până  la  data  deș
17.11.2017. 

Aten ie:ț  această ofertă va fi utilizată doar pentru verificarea valorii estimate a achizi iei deț
servicii preconizate. Pentru a face o ofertă în cadrul procedurii competitive destinate alegerii
furnizorului de servicii al achizi iei descrise, rugăm să consulta i Anun ul de participare careț ț ț
va fi  publicat   de compania noastră  pe pagina  https://www.fonduri-ue.ro/.  Men ionăm căț
anun ul va fi publicat după verificarea valorii estimate al activită iilor descrise. ț ț

Appendices:

1. Descrierea sarcinilor de cercetare (romanian language)

2. Cererea de finan are ț

https://www.fonduri-ue.ro/
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3. Formularul Ofertei 


