INVITAȚIE
in vederea depunerii unei oferte pentru achiziția în cadrul proiectului
“Da click pe voluntariat”
(Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG in Romania)
Asociatia „Lumea lui Pinocchio” vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției de:
Servicii de formare – seminarii de formare (COD CPV:80522000-9),
necesare în cadrul proiectului “Da click pe voluntariat”, finantat prin Granturile SEE 2009-2014 în
cadrul Fondului ONG in Romania.

1.

DATE
PRIVIND Asociatia Lumea lui Pinocchio cu sediul în România, cod
ACHIZITORUL
poștal 625400, Panciu, str. Al. I. Cuza nr. 37, cod fiscal RO
14360867, reprezentată de către Preşedintele asociatiei,
Federica Gruppioni
PERSOANA DE CONTACT: Dragan Any Mary, tel. mobil: +

40 762912587,
adresă mail: secretariat@lumealuipinocchio.org
2.

OBIECTUL
CONTRACTULUI

Obiectul contractului de prestări servicii este asigurarea
serviciilor de formare – seminarii de formare.
Serviciile vor fi achiziționate pentru proiectul „Da click pe
voluntariat” pentru organizarea a doua cursuri de formare,
fiecare fiind adresat unui numar de 20 de specialiști/operatori
din ONG-uri, scoli, gradinite, primarii, case de cultura,
biblioteci, centre sociale, etc.
Locul de implementare al contractului: Focsani (jud. Vrancea).
Prestatorii trebuie să oferteze servicii care să îndeplinească
specificaţii tehnice minimale descrise în specificațiile tehnice
pentru ofertanți.

3.

VALOAREA ESTIMATĂ A
CONTRACTULUI

Valoarea estimată a achiziție este de 24.984 lei la care se
adaugă TVA în valoare de 5996,16 lei. Curs valutar 1 Euro =
4,4125 lei, conform cursului Inforeuro aferent lunii octombrie
2015.

4.

DATE
PRIVIND
PROCEDURA
DE Achiziție competitivă simplificată
ATRIBUIRE

5.

CRITERII DE
ELIGIBILITATE ŞI
CAPACITATEA
OPERATORULUI
ECONOMIC

Operatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
a) Operatorul economic trebuie să facă dovada că este furnizor
de formare acreditat CNFPA/ANC. Operatorul economic poate
fi asociat cu un furnizor de formare acreditat CNFPA/ANC.
b) Trainerii care vor realiza instruirea cursanților în cadrul
celor 2 sesiuni de formare, trebuie să satisfacă următoarele
cerințe:
 Să dețină studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă
sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
 Să deţină experienţă profesională si sa aiba activitate in
managementul voluntarilor;
 Să deţină competenţe specifice temei cursului,atestate prin
certificate CNFPA/ANC sau echivalent.
 Să respecte, în cazul în care vor implementa contractul,
regimul incompatibilităților și al conflictului de interese.

6.

7.
8.

SPECIFICAȚIILE
TEHNICE ALE
SERVICIILOR CE
URMEAZĂ A FI
ACHIZIȚIONATE
TERMENUL-LIMITĂ DE
DEPUNERE A
OFERTELOR
ADRESA LA CARE SE
TRIMIT OFERTELE ȘI
MODUL
DE
PREZENTARE
AL
ACESTORA

Veti documentul anexat cu cerinte tehnice a achizitiei.

24.11.2015, ora 12:00

DATE CONTACT:
Asociatia Lumea lui Pinocchio
strada Cuza Voda, 23
625400 Panciu (jud. Vrancea) - Romania

MOD DE PREZENTARE: prin posta/curier (cu suportarea
taxelor de expediere de către ofertant) sau în plic la
sediu.

10.
11.
12.

LIMBA
îN
CARE
TREBUIE REDACTATE
OFERTELE
PERIOADA DE
VALABILITATE A
OFERTEI
DATA, ORA ȘI LOCUL
DESCHIDERII
OFERTELOR
DATA LIMITĂ PENTRU
SOLICITAREA DE
CLARIFICĂRI

ROMÂNĂ
10.11.2015- 24.11.2015
24.11.2015, ora 13:00
20.11.2015
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9.

13.
14.

FINANȚAREA
ACHIZIȚIEI
CRITERIUL
ATRIBUIRE
CONTRACTULUI

Finanțare prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului
ONG în România
DE Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu
A respectarea raportului preț/calitate al serviciului
Prețul se exprimă în lei, cu TVA inclus.

Anexa 1: Specificatii tehnice pentru ofertanti
Anexa 2: Formulare pentru ofertanti

Manager de proiect,
Dragan Any Mary
Data: 10.11.2015
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ANEXĂ: Formular nr. 1
OFERTANT
__________________
(denumire/nume)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către _____________________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând invitația primită, subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele în clar)
reprezentant
…………………………….
(legal/împuternicit)
al
ofertantului…………………………………………. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca,
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să prestăm
……………. (denumirea serviciilor) pentru suma de ………………………………………………
(suma în litere și în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de …………………………. (suma în litere si în
cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile necesare în cadrul proiectului ……………………………………., în termenul solicitat de
achizitor.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………
zile (perioada în litere si în cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta
pe care o puteţi primi.
Data completării ___________________

Ofertant,
___________________________
(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, ștampila)
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