Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”

____________________________________________________________________________________

Asociaţia Salvati Dunarea si Delta cu adresa de contact în Str. Av. Petre Cretu nr. 28,
sector 1, cod 012052, Bucuresti, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza
contractului nr. POSDRU/84/6.1/S/58430, in cadrul proiectului „Economia sociala o solutie
pentru mediul inconjurator”, cofinantat din Fondul social European si fonduri de la bugetul
de stat prin POSDRU 2007-2013, precum si din fonduri proprii publică prezenta cerere de
ofertă pentru achiziţionarea de servicii de organizare seminarii - cod CPV 79951000-5, cu
urmatoarele specificatii tehnice minime - organizare:
 conferinta presa lansare studiu: inchiriere sala conferinta si catering pentru 50
persoane la Bucureşti, iunie – iulie 2011.
 curs de instruire la Sinaia: inchiriere sala, cazare 3 nopti, pranz si cina, 2 pauze de
cafea+catering/zi, pentru 26 persoane.
 4 cursuri formare in Tulcea, Bucuresti, Pitesti, Iasi: inchiriere sala, cazare 3 nopti,
pranz si cina, 2 pauze de cafea+catering/zi pentru 29 persoane.
 4 seminarii regionale in Tulcea, Bucuresti, Pitesti, Iasi: inchiriere sala, pranz in
sistem catering pentru 59 persoane, cazare la 3 seminarii maxim 9 persoane x 1 zi.
 90 vizite centrele de resurse in Tulcea, Pitesti, Iasi: cazare si masa 2 persoane x 2
zile.
 30 vizite din centrele de resurse la Bucuresti: cazare 3 persoane 1 zi si masa.
 54 vizite intreprinderile sociale in Tulcea, Pitesti, Iasi: cazare si masa 2 persoane x
2 zile.
 1 conferinta finala: inchiriere sala conferinta si catering pentru 100 persoane la
Bucureşti in decembrie 2013.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Pentru mai multe informatii legate de proiect, puteti accesa pagina de internet
www.salvatidelta.ro
Ofertantii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare si pentru
obtinerea fisei de date prin solicitare scrisa la adresa de contact: Str. Av. Petre Cretu nr.
28, sector 1, Bucuresti sau la tel/fax: 021.319.49.31, e-mail: office@salvatidelta.ro,
persoana de contact: Dragos Duta-Bunescu. Solicitarea fisei de date se va face in scris si
va fi trimisa prin fax, email sau posta la adresa si numerele indicate mai sus.
Data limită pentru primirea ofertelor la adresa de contact a Asociaţiei Salvati Dunarea si
Delta este 02.06.2011, ora 10:00.
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Proiectul Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător este implementat de
Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA
www.eco-social.ro

