Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 112 / 15.08.2012
Aprobat,
Luminiţa Holban, Manager Proiect

ANUNŢ
ACHIZIŢIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI
„MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL SITURILOR NATURA
2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416
Achizitor:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Tipul achiziţiei:

79952000 servicii de organizare de evenimente
79341400 servicii de campanii de publicitate

Procedura aplicată:

Achiziţie directă cu prospectarea pieţei

Obiectul achiziţiei:

Organizarea unor evenimente de comunicare şi a unei campanii de

comunicare în cadrul proiectului
Durata contractului:

24 luni

Valoarea estimată a achiziţiei:

30000 RON fără TVA

Criteriul de atribuire a contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Termenul de depunere a ofertelor:

28.08.2012, ora 17.00

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o
altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com
Prin poştă sau personal la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2,
ap. 7, Sighişoara 545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com
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Persoana de contact:

Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar, 0742012626

Contestaţii:

Se pot depune la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2, ap. 7, Sighişoara

545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Instanţa competentă:

Judecătoria Sighişoara
Sighişoara, jud.Mureş
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400
E-mail preşedinte: volanschi.doina@just.ro
Grefier şef: elidia.marginean@just.ro
Telefon: 0265 – 771851 / Fax: 0265 - 773728

Descrierea obiectului contractului de achiziţie (specificaţiile tehnice):
Obiectul contractului este achiziţionarea unor servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului
”Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”.
Evenimentele şi activităţile de comunicare incluse în contract sunt:
Activitate

Detalii, locaţie

Nr. minim

Termen de

participanţi

finalizare

2 conferinţe

La lansarea şi la finalizarea proiectului; locaţia: Cluj

10 la prima,

30.11.2012

de presă

Napoca şi zona de proiect (Gherla-Fizeş-Sic)

50 la a doua

31.10.2014

Sărbătoarea

Comuna Sic, jud. Cluj.

200

31.05.2013

Stufului

Eveniment gen sărbătoare câmpenească, cu program

480

31.05.2014

36

30.06.2014

artistic şi educativ, dedicat promovării importanţei
zonelor umede şi stufărişurilor.
Prezentări în

12 prezentări în şcolile din aria de proiect (trei în

şcoli

Gherla şi câte una în centrele de comună: Bonţida,
Fizeşu Gherlii, Ţaga, Geaca, Sic, Cătina, Căianu,
Jucu, Pălatca)

Concurs

Organizare concurs şcolar Natura 2000, de o zi, cu

şcolar

şcolile din aria de proiect
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Preţul va include toate costurile legate de organizarea evenimentelor, plus producerea a două
bannere color, care vor fi expuse la toate evenimentele:
-

Unul pentru săli interioare, dimensiuni 2,5m x 0,8m

-

Unul pentru exterior, dimensiuni 4 m x 1,2 m

Oferta trebuie semnată şi ştampilată, şi transmisă prin completarea formularului de ofertă anexat, la
care puteţi ataşa şi alte documente specifice.
Valoarea ofertei trebuie exprimată în RON fără TVA.
Întocmit,
Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar
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Anexa 1: FORMULAR DE OFERTĂ
În atenţia Asociaţiei Educaţional-Ecologice Ecotransilvania, str. Gării nr. 5A, Sighişoara 545400
Subsemnatul ........................................................., legal autorizat să semnez oferta în numele
companiei ............................................., vă transmit următoarea ofertă de preţ, conform
specificaţiilor tehnice cuprinse în documentaţia de achiziţie.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai mic preţ sau oricare dintre ofertele
primite.
Eveniment Detalii
2
conferinţe
de presă
Sărbătoarea
Stufului

Prezentări
în şcoli

Concurs
şcolar

Pret unitar
(RON fără TVA)

La lansarea şi la finalizarea
proiectului; locaţia: Cluj Napoca şi
zona de proiect (Gherla-Fizeş-Sic)
Comuna Sic, jud. Cluj
Eveniment gen sărbătoare
câmpenească, cu program artistic şi
educativ, dedicat promovării
importanţei zonelor umede şi
stufărişurilor.
12 prezentări în şcolile din aria de
proiect (trei în Gherla şi câte una în
centrele de comună: Bonţida, Fizeşu
Gherlii, Ţaga, Geaca, Sic, Cătina,
Căianu, Jucu, Pălatca)
Organizare concurs şcolar Natura
2000, de o zi, cu şcolile din aria de
proiect
VALOARE TOTALĂ OFERTĂ (RON FĂRĂ TVA)

Nr.
Unităţi
2

Preţ total (RON
fără TVA)

1

12

1

Alte documente anexate: ..................
Data ofertei

Semnătura şi ştampila ofertantului
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