
Anexa 6.

Proiectul privind invatamantul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Economic "Gheorghe Dragos” Satu Mare Avizat,
Titlul subproiectului: SCOALA — UN PAS SPRE CARIERA Monitor: Rosu Elisaveta
Acord de grant nr. 740/SGL/RI1/02.10.2018

Numar inregistrare 1955 din 22.03.2022

Satu Mare, 22.03.2022

INVITATIE DE PARTICIPARE
ia de servicii, altele decét consultanti si instruire
Servicii turistice (07-15.04.2022)

pentru achi:

Stimate Doamne/ Stimati Domni:

1. Beneficiarul Colegiul Economic “Gheorghe Dragos” Satu Mare a primit un grant de la Ministerul

Educatiei Nationale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externd, in cadrul

Schemei de Granturi nr. 740/SGL/RII/02.10.2018 derulate in cadrul Proiectului privind
nvafamantul secundar — ROSE,si intenfioneazi sa utilizeze o parte din fonduri pentru achizitia
serviciilor, altele decat consultanta, pentru care a fost emis prezenta Invitatie de Participare.

i

acest sens, sunteti invitati sa trimite{i oferta dumneavoastra de pref pentru urmatoarele servicii:

Pachet turistic — excursie de o zi, in perioada 07-15.03.2022.
(scurtd descriere cantitativa si calitativa a serviciilor)

Transportul pentru un grup de 33 persoane in localitatea Carei la Castelul Karolyisi retur,
si asigurarea unui sandvici pentru 30 elevi;

Transportul unui grup de 22 persoane in localitatea Jibou, asigurarea intririi la Gradina
Botanicil (22 persoane) precum si asigurarea unei mese calde pentru 20 elevi;

Transportul a 33 persoane la Oradea si retur, precum si asigurarea unei mese calde

pentru 30 de persoane.

Transportul a 44 persoane la Cluj-Napoca si retur, asigurarea intririi la Gradina
Botanici (44 persoane) precum si asigurarea unei mese calde pentru 44 persoane.

Ofertantii pot depune o singura oferta care sa includa toate serviciile solicitate mai sus.

Oferta dumneavoastrd, in formatul indicat in Anexd,va fi depusa in conformitate cu termenii

si condiiile de prestare precizati si va fi trimisd la:
Adresi: B-dul. Henri Coanda, nr.1
Tel/Fax: 0361-410114
E-mail: grsceconomic@yahoo.com
Persoani de contact: Chis Ioana Florentina

Se accepta oferte in original, prin e-mail sau fax. (in cazul ofertei transmise prin E-ma

Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioard, intr-un timp rezonabil indicat, a ofertei
in original)



Data limita pentru primirea ofertelor de citre Beneficiar la adresa mentionatd la alineatul 3
este: 30.03.2022, ora 15.00. Orice oferta primitd dupa termenul limita mentionat va fi

respinsa.

Pretul ofertat. Preful total trebuie sa includa toate serviciile prevazute si orice alte costuri
necesare realizarii serviciilor, conform cerintelor si specificatiilor Beneficiarului. Oferta va
fi exprimata in Lei, iar TVA va fi indicat separat.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastra trebuie sé fie valabila cel putin 30 zile de la data
limita pentru depunerea ofertelor mentionatd la alin. 5 de mai sus.

Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie si fie insotitd de o copie a Certificatului de
Inregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din
care sa rezulte numele complet, sediul si domeniul de activitate.

Evaluarea si acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanti calificati si care
indeplinesc cerintele tehnice vor fi evaluate prin compararea preturilor. Contractul se va
acorda firmei care indeplineste toate specificatiile tehnice solicitate i care ofera cel mai mic
preg total evaluat fard TVA, pe fiecare lot in parte. [se va alege varianta consideratd optima
pentru fiecare caz in parte]

Va rugamsa confirmafi in scris primirea prezentei Invitatii de Participare si sa mentionati
daca urmeaza sa depunefi o oferta sau nu.

Responsabil cu achizitiile,
Horatgn Zsuzsanna



Anexa

Sub-Proiect: SCOALA — UN PAS SPRE CARIERA

Termeni si Conditii de Prestare*!
Achizitia de Servicii turistice

(denumirea achizitiei)

Beneficiar: Colegiul Economic "Gheorghe Dragos” Satu Mare
Ofertant:

1; Oferta de pret/a se completa decatre Ofertant]

Valoar
Nr. Pret oil Valoare
crt: Denumirea serviciilor Cant. it fir TVA totala cu

: @ ®|MT | 6=5T%TvA) TVA0) “) TVA (7=5+6)
(5=3*4)

TOTAL

2. Pret fix:Preful indicat mai sus este ferm si fix $i nu poate fi modificat pe durata executarii
contractului.

3. Calendarde realizare a serviciilor: Serviciile previzute se realizeaza in cel mult
sdptamani de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform urmatorului program:
[a se completa de carre Ofertant]

Nr. o ose 5ot Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare
1.

1, Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectiva a serviciilor prevazute, pe baza
facturii Prestatorului si a procesului verbal de receptie.

2, Specificatii Tehnice:

(de inserat specificatiile tehnice aferenteserviciilorde instruire saualte servicii, in afara celorde
consultantd):

Specificatii tehnice solicitate B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa decare Ofertant]

Denumire produs
Pachet turistic — excursii de o zi,
1.Descriere generald
Transport si asigurare gustare/sandvici, viziti la
Carei

Uinexa Termeni si Condifii de Livrare este formularul in care Beneficiarul va completa condifiile in care doreste

prestarea serviciilor (Pct. 3 — perioada de realizare a serviciilor, pet. SA — Specificafii Tehnice solicitate).
Ofertantii completeazd formularul cu oferta lor- pet.1, pet. 3 si pct.5B - si il returneazd, semnat, Beneficiarului,
daca acceptd condifiile de realizare a serviciilorcerute de Beneficiar.



Detalii specifice gi standarde tehnice minim acceptate de
catre Beneficiar
Transportul pentru un grup de 33 persoane (30 elevi
clasa a [X-a si 3 profesori insotitori) in localitatea Carei
la Castelul Karolyi

© Mijloacele de transport care se vor lua in calcul la
ofertare trebuie si aiba in total minimum 33 locuri,
clasificare minimum I stea, sifie adecvate, moderne,
spatioase, cu aer conditionat in perfecta stare de
functionare, cu sofer/ soferi, cu spatiu pentru bagaje.
in oferta se vor specifica tipul (marca) autocarului,
numdrul de locuri, numarul de inmatriculare, anul de
fabricatie.

eo Preful acestui serviciu trebuie sa includa si taxele de
drum, parcare, carburant, asigurarea bagajelor si
calatorilor, precum si cheltuieli de diurnd pentru
soferi.

¢ Autocarul si soferul trebuie sa rimana la dispozitia
beneficiarului pe toata durata deplasarii.

¢ Se va mentiona disponibilitatea firmei de a inlocui
autocarul pe traseu, in cazul defectiunilor sau al unui
accident ce impiedica deplasarea in continuare gi
derularea programului grupului, in termenul limita de
4 ore, plus durata pani la locul defectiunii. inlocuirea
autocarului defect se va face pe cheltuiala
prestatorului.

Asigurarea de sandvici-uri pentru 30 elevi;
e Toate produsele vor respecta prevederile legale in

vigoare privind siguranta alimentelor.
o In vederea realizarii sandvici-ului, se vor respecta

prevederile OMS 1563/2008 privind necesarul zilnic
de alimente recomandat scolarilor cu varsta de 15-19
ani.

eo Alimentele vor fi pastrate in conditii corespunzitoare
pind la distribuire, conform reglementarilor in
vigoare;

Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate ce
trebuie sd includsi prestarea serviciilor care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie.
IL.Descriere generala
Transport, asigurare masa calda si intrare la Gridina
Botanica; vizitd la Jibou
Detaliispecifice si standarde tehnice minim acceptate de
catre Beneficiar
Transportul unui grup de 22 persoane (20 elevi + 2
profesori insotitori) in localitatea Jibou;
* Mijloacele de transport care se vor lua in calcul la
ofertare trebuie sa aiba In total minimum 22 locuri,
clasificare minimum1 stea,sa fie adecvate, moderne,
spatioase, cu aer conditionat in perfectd stare de
functionare, cu sofer/ soferi, cu spatiu pentru bagaje.
in oferta se vor specifica tipul (marca) autocarului,
numirul de locuri, numarul de inmatriculare, anul de
fabricatie.

e Preful acestui serviciu trebuie si includd si taxele de
drum, parcare, carburant, asigurarea bagajelor si

orilor, precum si cheltuicli de diurna pentru
soferi.



e Autocarul/microbuzulsi soferul trebuie sa riména la
dispozitia beneficiarului pe toata durata deplasrii.

* Se va mentiona disponibilitatea firmei de a inlocui
autocarul pe traseu, in cazul defectiunilor sau al unui
accident ce impiedicd deplasarea in continuare si
derularea programului grupului, in termenul limita de
4 ore, plus durata panila locul defectiunii. Inlocuirea
autocarului defect se va face pe cheltuiala
prestatorului.

Asigurare intrare la Griidina Botanica Jibou pentru 22
persoane;
Asigurarea unei mese calde pentru 20 elevi;

Toate produsele vor respecta prevederile legale in
vigoare privind siguranta alimentelor.

o In vederea realizarii meniului, se vor respecta
prevederile OMS 1563/2008 privind necesarul zilnic
de alimente recomandat scolarilor cu vérsta de 15-19
ani.

e Alimentele vorfi pastrate In conditii corespunzitoare
pdnd la distribuire, conform reglementarilor in
vigoare;

Certificat de inregistrare cliberat de Oficiul Registrului
Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate ce
trebuie sa includa si prestarea serviciilor care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie.
1IL.Descriere generald
Transportul in Oradea precum si asigurarea unei
mese calde
Detalii specifice si standarde tehnice minim acceptate de
catre Beneficiar
Transportul a 33 persoane (30 elevi de clasa a XI-a si a
3 profesori insotitori) in Oradea;
* Mijloacele de transport care se vor lua in calcul la

ofertare trebuie sd iba in total minimum 33 locuri,
clasificare minimum I stea, sa fie adecvate, moderne,
spatioase, cu aer condifionat in perfect stare de
functionare, cu sofer/ soferi, cu spaiu pentru bagaje.
in oferta se vor specifica tipul (marca) autocarului,
numdrul de locuri, numarul de inmatriculare, anul de
fabricati

e Preul acestui serviciu trebuie sa includdsi taxele de
drum, parcare, carburant, asigurarea bagajelor si
calatorilor, precum si cheltuieli de diurnd pentru
soferi.

* Autocarul/microbuzul si soferul trebuie sa ramana la
dispozitia beneficiarului pe toata durata deplasarii.

¢ Se va mentiona disponibilitatea firmei de a inlocui
autocarul pe traseu, in cazul defectiunilor sau al unui
accident ce impiedica deplasarea in continuare si
derularea programului grupului, in termenul limita de
4 ore, plus durata pana la locul defectiunii. fnlocuirea
autocarului defect se va face pe cheltuiala
prestatorului.

Vizita la Universitatea din Oradea.

Asigurarea unei mese calde (tip meniul zilei) pentru 30
de persoane;

eo Toate produsele vor respecta prevederile legale in
vigoare privind siguranta alimentelor.



o In vederea realizarii meniului, se vor respecta
| prevederile OMS 1563/2008 privind necesarul zilnic
|

de alimente recomandat scolarilor cu vérsta de 15-19
ani.

o Alimentele vorfi pastrate in conditii corespunzatoare
pana la distribuire, conform reglementarilor in
vigoare;

Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate ce
trebuie sa includa si prestarea serviciilor care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie.
1VDescriere generald
Transportul in Cluj-Napoca, asigurarea intrarii la
Gridina Botanicd precum si asigurarea unei mese
calde
Detalii specifice si standarde tehnice minim acceptate de
catre Beneficiar
Transportul a 44 persoane (40 elevi de clasa a XIl-a si a

4 profesori insotitori) in Cluj-Napoca;
eo Mijloacele de transport care se vor lua in calcul la

ofertare trebuie si aiba in total minimum 44 locuri,
clasificare minimum 1 stea, sd fic adecvate, moderne,
spatioase, cu aer conditionat in perfectd stare de
functionare, cu sofer/ soferi, cu spatiu pentru bagaje.
in oferta se vor specifica tipul (marca) autocarului,
numarul de locuri, numérul de Tnmatriculare, anul de
fabricatie.

o Pretul acestui serviciu trebuie sa includasi taxele de
drum, parcare, carburant, asigurarea bagajelor si
calatorilor, precum si cheltuieli de diurnd pentru
soferi.

o Autocarul si soferul trebuie si rdmand la dispozitia
beneficiarului pe toata durata deplasarii.

e Se va mentiona disponibilitatea firmei de a fnlocui
autocarul pe traseu, in cazul defectiunilor sau al unui
accident ce impiedica deplasarea in continuare si
derularea programului grupului, in termenul limita de
4 ore, plus durata pana la locul defectiunii. Inlocuirea
autocarului defect se va face pe cheltuiala
prestatorului.

Viziti la Universitatea din Cluj-Napoca.
Asigurarea intririi la Gridina Botanic ”Alexandru
Borza”
Asigurarea unei mese calde (tip meniul zilei) pentru 44

persoane;
o Toate produsele vor respecta prevederile legale in

vigoare privind siguranta alimentelor.
o In vederea realizirii meniului, se vor respecta

prevederile OMS 1563/2008 privind necesarul zilnic
de alimente recomandat colarilor cu vérsta de 15-19

ant.
o Alimentele vorfi pastrate in conditii corespunzitoare

pani la distribuire, conform reglementdrilor in

vigoare;
Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comertului din care si rezulte domeniul de activitate ce
trebuie sa includ si prestarea serviciilorcare fac obiectul|prezentei proceduri de achizitie.



NUMELE OFERTANTULUL
Semnituri autorizati
Locul:
Data:


