
Anexa	6.2.1	–	Invitație	de	participare	(CO-B)	
	

	
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: COLEGIUL SILVIC BUCOVINA 
Titlul subproiectului: Progresul școlar - baza formării continue 
Acord de grant nr. 760/SGL/R II/ 2.10.2018 
Nr. 1724/30.04.2022 

Câmpulung	Moldovenesc,	30.04.2022	
	
	

INVITAȚIE	DE	PARTICIPARE	
pentru	achiziția	de	servicii,	altele	decat	consultanta	si	instruire	

achizitia	de	Excursie	2022/Servicii	de	transport,	cazare	si	masa,	vizitare	
obiective	turistice	

	
	

Stimate	Doamne/	Stimaţi	Domni:	
	

1. Beneficiarul	Colegiul	Silvic	Bucovina	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	 Proiectul	 privind	 Învățământul	

Secundar	–	ROSE,	şi	intenţionează	să	utilizeze	o	parte	din	fonduri	pentru	achiziția	
serviciilor,	altele	decat	consultanta	pentru	care	a	fost	emisă	prezenta	Invitație	de	

Participare.	În	acest	sens,	sunteti	invitaţi	să	trimiteţi	oferta	dumneavoastră	de	preţ	

pentru	următoarele	produse:	
	

1. 	 Excursie -1 pachet care cuprinde urmatoarele servicii 
⇒ Transport pentru un grup de 15 de elevi si 2 profesori in perioada   13-16 

iunie 2022  
⇒ Cazare pt 3 nopti pentru grup de 15 de elevi si 2 profesori 
⇒ Servicii de masa (3 cina,3 mic dejun)  pt grup de 15 de elevi si 2 profesori 
⇒ Vizitarea unor obiective turistice in  Vatra Dornei, Cheile Turzii, Valea 

Rametului , Alba Iulia (tur oras +vizitare ), Sarmisegetuza, Sighisoara, 
Sovata, Gheorgheni, Lacul Rosu, Bicaz, Vatra Dornei  

⇒ intrare asigurata pt grup de 15 de elevi si 2 profesori 

	
2.	 Ofertanţii	pot	depune	o	singură	ofertă,	pentru	unul	sau	mai	multe	loturi.		
	
3.	 Oferta	dumneavoastră,	în	formatul	indicat	în	Anexă,	va	fi	depusă	în	conformitate	cu	

termenii	şi	condiţiile	de	livrare	precizate	și	va	fi	trimisă	la:	

Adresa:	Colegiul	Silvic	Bucovina,	str.	Calea	Bucovinei,	nr	56,	Câmpulung	
Moldovenesc	

Telefon/Fax:	0230.314093 /0230.314094	
E-mail:	csilvic@yahoo.com	
Persoană	de	contact:	Pauliuc	Anamaria	



	
4.	 Se	acceptă	oferte	transmise	în	original,	prin	E-mail	sau	fax.	În	cazul	ofertei	transmise	

prin	 email/fax,	 se	 solicita	 transmiterea	 ulterioară,	 în	 termen	 de	 3	 zile	 lucrătoare,	 a	
ofertei	în	original.	

	

5.	 Data	 limită	 pentru	 primirea	 ofertelor	 de	 către	 Beneficiar	 la	 adresa	 menţionată	 la	
alineatul	 3	 este:	 10.05.2022,	 ora	 16:00.	 Orice	 ofertă	 primită	 după	 termenul	 limită	

menționat	va	fi	respinsă.		

	
6.		 Preţul	 ofertat.	 Preţul	 total	 trebuie	 să	 includă	 şi	 preţul	 pentru	 ambalare,	 transport,	

instalare/	 montare	 şi	 orice	 alte	 costuri	 necesare	 livrării	 produsului	 la	 următoarea	
destinatie	 Colegiul	 Silvic	 Bucovina,	 str.	 Calea	 Bucovinei,	 nr	 56,	 Câmpulung	

Moldovenesc,	 Jud	 Suceava,	 cod	 725100.	 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	sau	a	Certificatului		Constatator	eliberat	de	Oficiul	Registrului	Comerțului	

din	care	să	rezulte	numele	complet,	sediul	și	domeniul	de	activitate.	
	

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	oferă	cel	mai	mic	preţ	 total	evaluat	 fără	TVA,	pe	 fiecare	 lot	 în	

parte.	[se	va	alege	varianta	considerată	optimă	pentru	fiecare	caz	în	parte].	
	

10.	 Vă	 rugăm	 să	 confirmaţi	 în	 scris	 primirea	 prezentei	 Invitații	 de	 Participare	 şi	 să	

menţionaţi	dacă	urmează	să	depuneţi	o	ofertă	sau	nu.	
	

Responsabil	achiziții	
Pauliuc	Anamaria	



	

Anexa				
	

Termeni	şi	Condiţii	de	Prestare*1	
Achiziția	de	excursie	2022/Servicii	de	transport,	cazare	si	masa,	vizitare	obiective	turistice	

Proiect:	Progresul	școlar	-	baza	formării	continue							

Beneficiar:	Colegiul	Silvic	Bucovina	

Ofertant:	____________________	
	
1.	 Oferta	de	preț	[a	se	completa	de	către	Ofertant]	
	 	

Nr.	crt.	
(1)	

Denumirea	serviciilor	
(2)	

Cant.	
(3)	

Preț	
unitar	
(4)	

Valoare	
Totală	
fără	TVA	
(5=3*4)	

TVA	
(6=5*	

%TVA)	

Valoare	
totală	cu	
TVA	
(7=5+6)	

1. 	 Transport	 	 	 	 	 	

2.	

Masa/cazare/obiective	

turistice	

	 	 	 	

	

	 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	 prevazute	 se	 realizeaza/se	

efectuează	 în	 cel	 mult	 20	 zile	 de	 la	 semnarea	 Contractului/	 Notei	 de	 Comanda,	
conform	următorului	grafic:	[a	se	completa	de	către	Ofertant]	

	

Nr.	
crt.	 Denumirea	produselor	 Cant.	 Termene	de	livrare	

2. 	 Transport	 	 	

2.	 Masa/cazare/obiective	turistice	 	 	

	
1.	 Plata	facturii	se	va	efectua	în	lei,	100%	la	livrarea	efectivă	a	serviciilor	prevazute	pe	
baza	facturii	Prestatorului		şi	a	procesului	-	verbal	de	recepţie.	

	

	 	

2.		 Specificaţii	Tehnice:	
(de	inserat	specificațiile	tehnice	ale	bunurilor):	

A.	Specificații	tehnice	solicitate	
	

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

Denumirea serviciilor: Excursie 2022/Servicii 
de transport, cazare si masa, vizitare obiective 
turistice 
 
Detalii specifice si standarde tehnice minim 

Marca	/	modelul	produsului	

                                                
1 Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește 
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate). 
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, 
dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 
 



acceptate de catre Beneficiar 
Descriere generală transport Descriere	generală	
Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 
Transport pt 15 elevi si 2 cadre didactice pe 
traseul  

• Ziua 1 - 13.06.2022:  
Campulung Moldovenesc – Vatra Dornei 42 
km  
Vatra Dornei – Cheile Turzii – 227 km  
Cheile Turzii – Valea Rametului – 77 km  
Total km 346 
 
Ziua 2 – 14.06.2022  
Manastirea Ramet – Alba Iulia  40 km (tur 
oras +vizitare ) 
Alba Iulia – Sarmisegetuza 84 km  
Total km 124 
 

• Ziua 3 - 15.06.2022  
Sarmisegetuza – Sibiu 134 km 
Sibiu – Sighisoara 87 km  
Sighisoara – Sovata 69 km  
Total km 290 

• Ziua 4 - 16.06.2022:  
Sovata – Gheorgheni 59 km  
Gheorgheni – Lacul Rosu 25 km  
 
Lacul Rosu – Bicaz 32 km  
Bicaz – Vatra Dornei – 128 km  
Vatra Dornei – Campulung Moldovenesc – 42 
km  
Total km 286 
 
2 curse de Campulung 84 km 

Total km Excursie 1130 
 
Firma sa detina  asigurare de calatorie pt 
pasageri.  
Sa se asigura transportul cu autocar in 
perfecta tare de functionare; dotat cu aer 
conditionat, cu respectarea masurilor de 
protectie impotriva imbolnavirii cu virusul 
SARS-Cov 2.  
Soferul trebuie sa ramana la dispozitia 
beneficarului pe toata durata deplasarii.  
Pretul acestui serviciu trebuie sa includa si 
taxele de drum, parcare, carburant, asigurare a 
bagajelor si calatorilor, precum si cheltuieli de 
masa si diurna pentru sofer.  
Se va mentiona disponibiliatea firmei de a 
inlocui autocarul pe traseu in cazul 

Detaliile	specifice	şi	standardele	tehnice	
ale	produsului	ofertat	



defectiunilor sau al unuiaccident 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. 
Descriere generala cazare 
 

Parametrii	de	Funcţionare	ai	produsului	
ofertat	

3 nopti cazare in perioada  pentru 17 persoane 
Cazarea se va face in camere duble si single 
in uniitati clasificate cu minimum3 
sttele/margarete. 
Unitatile de cazare si servire a mesei trebuie 
sa detina Certificat de Clasificare. 
Conditii minime obligatorii: 
-asigurarea apei calde si reci non stop 
-asigurarea incalzirii corespunzatoarea a 
spatiilor de cazare si de servire a mesei 
-fiecare camera va avea grup sanitar propriu, 
inclusiv dus 
-instalatiile sanitare si electrice in stare foarte 
buna de functionare 
-dezinfectarea zilnica a grupurilor sanitare  
-asigurarea curateniei zilnice in camere si 
restaurant 
-spatiile de cazare si servire a mesei vor fi in 
stare buna de functionare, respectiv, camerele 
vor fi aerisite, cu pereti fara urme de mucegai, 
igrasie, umezeala, etc 
-spatiile de cazare vor indeplini absolut toate 
conditiile aferente clasificatiei turistice 
mentionate in Certificatul de clasificare a 
spattiilor de cazare si Fisa de incadrare 
nominala a spatiilor de cazare pe categorii 
 
Descriere generala masa 
Micul dejun se va servi intre ora 8.00-9.30, 17 
portii care sa cuprinda 350 g alimente (de ex 
carne, ou, branza, legume), apa minerala/plata 
de 0,5L, ceai, cafea 
Cina se va servi intre 18.00-20.00 
 17 portii care vor contine 2 feluri de 
mancare: 

1. Aperitiv (150g/persoana) 
2. Fel principal (200g/persoana) va 

contine preparat din carne de 
vita/pui/peste, garnitura 
(150g/persoana), salata 
(100g/persoana) 

3. Apa minerala/plata de 0,5L, ceai 
Se va aigura servirea mesei la 
terase/restaurant (in functie de rata de 
incidenta aloocalitatii, amenajate 

	



corespunzator, care sa respecte normele de 
igiena si sa asigure distantarea sociala si sa 
respecte masurile de protectie impotriva 
SARS-Cov 2. Spatiul de servire a mesei in 
interior, in cazul unei rate de incidenta 
mici,va fi amenajat corespunzator si va 
respecta normele de igiena si de pozitionare in 
raport cu alte spatii. 
Vizitarea unor obiective turistice, cu bilete de 
intrare asigurate si cu respectarea masurilor 
impuse de pndemie pt 17 de persoane. Se 
viziteaza obiective turistice din zonele: Vatra 
Dornei, Cheile Turzii, Valea Rametului , Alba 
Iulia (tur oras +vizitare ), Sarmisegetuza, 
Sighisoara, Sovata, Gheorgheni, Lacul Rosu, 
Bicaz, Vatra Dornei  
 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este 
cazul, și le va detalia 
	
	
	
NUMELE	OFERTANTULUI_____________________	
Semnătură	autorizată___________________________	
Locul:	
Data:	
 


