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Invitaţie depunere ofertă
pentru PRESTARE “SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE, COD CPV 55120000-7”
In cadrul proiectului “CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII PRINTR-UN MANAGEMENT ADECVAT
AL ARIEI NATURALE PROTEJATE „MOLDOVA SUPERIOARĂ”, acronim CONBIOMOLDAVIA”,
Contract: Contract 141042 / 17.06.2013, SMIS-CSNR 43343, finanţat prin programul Programul
Operaţional Sectorial „MEDIU”, Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii", Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de
management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Solicitarea de proiecte nr. V /
2012,
Asociaţia GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE - GEC BUCOVINA urmeaza sa
achizitioneze serviciul de organizare evenimente, conform detalierii urmatoare :
Organizarea a 5 mese rotunde in localitatile: comunele Breaza, Fundu Moldovei, Pojorâta,
Sadova şi municipiul Câmpulung Moldovenesc - Judetul Suceava:
o 5 evenimente x 30 persoane per. eveniment = 150 pers.
o Buget estimat: 1.440 lei/ eveniment / x 5 evenimente = 7.200 lei.
o Perioada estimata: februarie - aprilie 2015.
Organizarea a 5 seminarii in localitatile: comunele Breaza, Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova
şi municipiul Câmpulung Moldovenesc - Judetul Suceava:
o 5 evenimente x 50 persoane per. eveniment = 250 pers.
o Buget estimat: 1.500 lei/ x 5 evenimente = 7.500 lei.
o Perioada estimata: octombrie 2014 – februarie 2015.
Organizarea unui eveniment in municipiul Câmpulung Moldovenesc - Judetul Suceava
(premiere concurs de proiecte ecologiste):
o 1 eveniment x 40 persoane per. eveniment = 40 pers.
o Buget estimat: 1.400 lei.
o Perioada estimata: noiembrie 2014 - ianuarie 2015.
Organizarea unei Conferinte (final proiect) in municipiul Câmpulung Moldovenesc - Suceava:
o 1 eveniment x 25 persoane per. eveniment = 25 pers.
o Buget estimat: 950 lei/ eveniment x 1 eveniment = 950,00 lei.
o Perioada estimata: luna martie 2015.
1. CONDITII PENTRU SERVICIUL DE ORGANIZARE EVENIMENTE
Asigurarea curateniei in sala unde se organizeaza evenimentul, înainte şi după desfasurarea
acestuia (curatarea meselor, podelelor de hartii, ambalaje, resturi alimentare etc);
Cantităţi minimale:
băuturi calde ( ceai selecţie si cafea + lapte + zahar);
gustări (patiserie dulce, sarata) – minim 250 gr. / pers.
apa minerala/plata ( îmbuteliata) – 500 ml/pers.
Precizarea locatiei evenimentului şi data acestuia se va realiza inainte de fiecare eveniment, de
catre Asociaţia GEC Bucovina.
Prin prezenta va solicitam o oferta de pret pentru serviciul mai sus mentionat.
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Oferta nu poate depasi alocarea bugetara, pentru toate evenimentele.
2. CONDITII DE DEPUNERE A OFERTEI :
Depunerea ofertei se va face la sediul Contractantului – Asociaţia GEC Bucovina, din str.
Nicolae Balcescu, nr.1, parter, Jud.Suceava, pana la data de 12 septembrie 2014, ora 14,00.
Persoana de contact din partea contractantului: STEFANESCU Beatrice, tel. 0744 – 774.858.
3. CONDITII CONTRACTUALE :
Durata de executie a contractului se întinde pe o perioada de 7 luni începand cu ziua semnării
contractului de catre ambele parti.
Prestarea serviciilor de organizare evenimente se va face pe baza de nota de comanda,
emisa cu 5 zile înaintea desfasurarii fiecarui eveniment.
Oferta de pret trebuie mentinuta pe intreaga perioada de contractare.
Plata serviciului prestat se face in maximum 30 zile de la data facturarii costului organizarii
evenimentului.
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