Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic Pucioasa
Titlul subproiectului: ProES – Pro Educație spre Succes
Acord de grant nr. SGL/ R I/ 124 din 27.06.2017
Pucioasa, 15.11.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire
Achizitia de servicii de organizare excursii pentru beneficiari – 2017
Către :
Adresa :

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1. Beneficiarul Liceul Tehnologic Pucioasa a primit un grant de la Ministerul Educației
Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei
de Granturi pentru Licee, derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar –
ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele
decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens,
sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru Achiziția de servicii de
organizare excursii pentru beneficiari – 2017 .

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu
termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:
Adresa: Str. C. Olanescu, nr. 19, Pucioasa, Dâmbovita
Telefon/Fax: 0245 760 383
E-mail: gsipucioasa@yahoo.com
Persoană de contact: Ciobanu Cosmin

4.

Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 27.11.2017, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat : 3781,51 Lei, fără TVA
Preţul total include toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare realizării
serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în
Lei, iar TVA va fi indicat separat

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet,
sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă
și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care
îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA.

10.

Vă rugăm să confirmaţi în scris sau telefonic primirea prezentei Invitații de Participare şi să
menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Expert achizitii : Ciobanu Cosmin

Am primit un exemplar (Invitatia de participare)
Nume reprezentant legal :
Semnătura :
Data :

Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Achiziția de servicii de organizare excursii pentru beneficiari – 2017
Sub-Proiect: ProES – Pro Educație spre Succes
Beneficiar: Liceul Tehnologic Pucioasa
Ofertant:
1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
totala
fără
TVA

TVA
(6=5* %TVA)

(7=5+6)

(5=3*4)

Servicii de organizare
excursii

Valoare
totala cu
TVA

1

TOTAL
2.

Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata
executării contractului.

3.

Calendar de realizare a serviciilor:Serviciile prevăzute se realizează în cel mult 6
săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului
program: [a se completa de către Ofertant]

Nr.
crt.

1.

Denumirea serviciilor

Servicii de organizare excursii

Cant.

Termene de realizare

1

La propunerea ofertantului, în una
din perioadele : 9-10 decembrie
sau 16 – 17 decembrie 2017.

4. Platafacturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza
facturii Prestatorului .
5. Specificaţii Tehnice:

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Denumire serviciu

Achiziția de servicii de organizare
excursii pentru beneficiari – 2017 .
1

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B - şi îl returnează, semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar.

- Organizare 1 excursie de documentare
pentru beneficiarii proiectului.
Descriere generală
Servicii de organizare excursie pentru
beneficiarii proiectului ProES, constând în
: Servicii transport tur-retur și obiective
turistice pentru 17 persoane (15 elevi și 2
însoțitori cadre didactice de la Liceul
Tehnologic Pucioasa) pe ruta Pucioasa –
Sinaia – Castelul Peleș - Castelul Pelișor
Servicii pachet alimentar : sandwich
greutate medie de 250-300 g, sticlă apă plată,
un fruct, pentru pentru 17 persoane
Servicii acces obiective turistice Peleș,
Pelișor și permis fotografiere, pentru 17
persoane (15 elevi și 2 însoțitori cadre
didactice de la Liceul Tehnologic Pucioasa)
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar
1. Excursia se va desfășura pe durata unei
zile, la propunerea ofertantului, în una din
perioadele : 9-10 decembrie sau 16 – 17
decembrie 2017.
2. Ofertantul se va ocupa de :
Servicii transport tur-retur și obiective
turistice pentru 17 persoane (15 elevi și 2
însoțitori cadre didactice de la Liceul
Tehnologic Pucioasa) pe ruta Pucioasa –
Sinaia – Castelul Peleș - Castelul Pelișor
Servicii pachet alimentar : sandwich
greutate medie de 250-300 g (cu baghetă de
pâine, produse lactate, produse din carne :
suncă presată/piept de pui/rulada ), sticlă apă
plată, un fruct, pentru 17 persoane. Pachetele
vor respecta prevederile Legii 123/2008)
Servicii acces obiective turistice Peleș,
Pelișor și permis fotografiere, pentru 17
persoane (15 elevi și 2 însoțitori cadre
didactice de la Liceul Tehnologic Pucioasa)

3. Mijlocul de transport pus la dispozitie de
ofertant trebuie să aibă minim 17 locuri, să se
afle într-o stare generală bună, cu scaune
curate, climatizare, spatiu suficient pentru
bagaje.
4. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie

a certificatului de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerțului din care să
rezulte numele complet, sediul, persoanele
autorizate/ administratorii și domeniul de
activitate ce trebuie să includă și prestarea
serviciilor care fac obiectul prezentei
proceduri de achiziție sau similar (statut si
act constitutiv pentru Organizatiile nonguvernamentale)
Oferta dvs trebuie să conțină:
- Anexa la Invitația de participare Termeni şi Condiţii de Prestare
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de
către Beneficiar
Agenda evenimentelor va fi stabilită de
comun acord, între prestator și beneficiar,
după semnarea contractului.

-

Prestarea serviciilor se va realiza pe durata
unei zile în una din perioadele : 9-10
decembrie sau 16 – 17 decembrie 2017.

NUMELE OFERTANTULUI :
Reprezentant legal :
Semnătură autorizată/ ștampila :
Locul: Data:

