
 

Nr. ROHU/A57/01.07.2022 

 

Invitaţie de participare 

 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii 

Contractului de prestări servicii Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi 

promoționale, broșuri și pliante în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection 

and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-

126, descris în Caietul de sarcini. 

 

1. Beneficiar: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor cu sediul în 

localitatea Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, cam. 8, judeţul Bihor, telefon/fax: 0359 410 

556, e-mail: contact@capdd-bihor.org; 

  

2. Valoarea estimată a achizitiei:           

  Valoarea totală este de: 27.016,77 euro fără TVA, respectiv 133.573,61 LEI fără TVA, la 

cursul INFOREURO din luna iunie 2022, unde 1 euro = 4.9441 lei; 

 

3. Coduri CPV:  

79822500-7 Servicii de proiectare grafică; 

           79823000-9 Servicii de tipărire și livrare; 

           79530000-8 Servicii de traducere; 

           22100000-1 Cărți, broșuri și pliante tipărite;  

39294100-0 Produse informative și de promovare; 

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-

Hungary; 

 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor; 

 

6. Obiectul achizitiei: elaborare și tipărire Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi 

promoționale, broșuri și pliante conform Caietului de sarcini; 

 

7. Modul de finalizare a achizitiei: încheierea unui Contract de prestări servicii;  

 

8. Oferta va conține:  

 

8.1. Propunerea tehnică:- se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de 

sarcini, în acest scop Propunerea tehnică va conține: descrierea serviciilor prestate și a 

produselor solicitate în Caietul de sarcini și planificarea lor în timp conform graficului propus; 

 

8.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1- și 

Anexă - centralizator de prețuri); 

mailto:contact@capdd-bihor.org


Se va completa un Formular de ofertă și Anexa 1 - Detalierea prețului total ofertat pe 

elemente de cost, conform modelelor anexat.  

Formularul de ofertă reprezintă elementul principal al Propunerii financiare.  

Prețul din formularul de ofertă va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului și 

va reprezenta valoarea totală a ofertei pentru îndeplinirea Contractului, fiind detaliat în Anexa 

1 - Detalierea prețului total ofertat pe elemente de cost. La determinarea valorii totale a 

ofertei, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile și riscurile care sunt determinate de costul 

elaborării și confecționării materialelor educaționale și promoționale ce fac obiectul 

contractului. 

Notă: Ofertele se vor întocmii pentru întreaga cantitate de produse și servicii ce fac obiectul 

Caietului de sarcini pentru a putea fi comparabile din punct de vedere al prețului total 

exprimat în lei fără TVA. Nu se acceptă oferte parțiale. 

 

 

9. Cerințe de Calificare 

9.1. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute art. 14 si art. 15 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 2); 

Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii competitive: Iacabaș Paul - 

Președinte CAPDD Bihor, beneficiar privat și Andrei  Acs - Manager Proiect. 

9.2. Certificat constatator/Certificat de înregistrare în original sau copie legalizată, sau 

echivalent; 

Persoane juridice române: Certificat constatator/Certificat de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrul Comerțului prezentat în original sau copie legalizată, emis cu cel 

mult 30 zile anterior datei stabilite pentru depunerea ofertei. Informațiile cuprinse în 

Certificatul constatator/Certificatul de înregistrare trebuie să fie actuale/reale la data 

limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în 

codul CAEN din certificatul constatator. 

Persoane juridice străine: Documente edificatoare care dovedesc o formă de 

înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu 

prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, traduse și legalizate în mod 

obligatoriu în limba română de către un traducător autorizat. Documentele pot fi 

depuse în oricare din formele: original sau copie legalizată. Documentele emise într-o 

limbă străină se vor prezenta însoțite și de traducere autorizată în limba română, în 

original. Lipsa prezentării documentului similar duce automat la descalificarea 

ofertantului. 

 

Nota:   

 NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. 

                                               

10. Modul de întocmire a ofertei 

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original). 

 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: 

1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a 

depus oferta; 

2. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate 

nedeschisă, dacă va fi cazul; 



3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.07.2022 

ORA 11.00 

 

Plicul cu Oferta tehnică și financiară va fi însoțit de o Scrisoare de înaintare. 

 

11. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate 

admisibile. 

În scopul atribuirii Contractului se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor 

totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie 

declarată câștigătoare. 

 

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, până la data 

limită de 12.07.2022 ora 10:00. 

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 

1, în 12.07.2022 ora 11:00. 

  

14. Termen de solicitare clarificări: cu 5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere. 

Data de: 05.07.2022. 

 

 

 

IACABAȘ PAUL 

Președinte CAPDD Bihor 
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Nr. ROHU/A56/28.06.2022 

Aprobat,  

Iacabaș Paul 

Președinte CAPDD Bihor 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru Achiziție ”Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi promoționale, 

broșuri și pliante” 

în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both 

sides of the Romanian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126 

 

 

INFORMAȚII GENERALE 

Titlul proiectului: Nature preservation, protection and promotion on both sides of the 

Romanian-Hungarian border, cod proiect ROHU-126. Finanțat în cadrul Programului Interreg 

V-a România - Ungaria 

Liderul proiectului: Consiliul Județean Bihor 

Durata de implementare a proiectului: 55 luni 

 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Achiziţia ”Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi promoționale, broșuri și pliante”, 

este o acțiune necesară şi obligatorie pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului.  

Întrucât contractul de finanțare a fost semnat, iar proiectul se află în implementare, este 

necesară achiziționarea următoarelor produse și servicii: ”Pașapoarte în Natură, kituri 

educaționale, seturi promoționale, broșuri și pliante” pentru atingerea obiectivelor și 

rezultatelor proiectului, astfel: 

-va fi elaborată o broșură cu rol educativ, de informare și de promovare, cu denumirea 

Pașaport pentru natură, ce va fi distribuită copiilor și tinerilor care vizitează zona Defileul 

Crișului Repede-Pădurea Craiului, zonă cu statut de arie naturală protejată și destinație de 

ecoturism. Materialul va prezenta principalele elemente de atracție a patrimoniului natural și 

cultural al zonei și reguli de vizitare și de conduită în acest areal.; 
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-va fi elaborat un kit educativ, care va include fișe de activitate și materiale de suport 

pedagogic pentru profesori, cu scopul de a oferi o alternativă educațională non-formală tinerei 

generații cu referire la protecția patrimoniului natural specific zonei. Kitul va fi distribuit în 

școlile din zonă, iar profesorii care îl vor utiliza vor beneficia de o sesiune de instruire în 

utilizarea acestor kituri. Activitățile vor fi axate pe două categorii de vârstă (ciclul primar și 

ciclul gimnazial); 

-seturile promoționale (personalizate) (pix din lemn, insignă de rever cu pin, şapcă tip 

baseball, tricou), precum și broșurile și pliantele vor fi, de asemenea, produse pentru a fi 

distribuite în cadrul proiectului. 

 

Preţul estimat fără TVA pentru produsele și serviciile solicitate este de: 

kit educational 10.588,39 euro; 

pașaport pentru natură 2.370,05 euro; 

seturi promoționale 9.512,43 euro; 

pliant rafting 149,06 euro; 

pliant excursii 196,25 euro; 

pliant aventură 149,06 euro;  

broșură generală de promovare 1.350,51 euro (500 euro română, 500 euro maghiară, 500 euro 

engleză); 

broșură cicloturism 1.350,51 euro (500 euro română, 500 euro maghiară, 500 euro engleză); 

broșură speoturism 1.350,51 euro (500 euro română, 500 euro maghiară, 500 euro engleză);

  

 

Durata contractului: Contractul este valabil până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de 

către ambele părţi. 

Termene de realizare: 

Pașaport pentru natura: din luna 1 de contract - luna 4 de contract: termen facturare și livrare, 

luna 4 de contract  

 Kit educațional: luna 2 de contract - luna 6 de contract, termen facturare și livrare, luna 6 de 

contract 

Set promoțional: luna 2 de contract -luna 5 de contract, termen facturare și livrare, luna 6 de 

contract; 

Pliante: luna 1 de contract - luna 3 de contract, termen facturare și livrare, luna 3 de contract; 

Broșuri: luna 3 de contract -luna 6 de contract, termen facturare și livrare, luna 8 de contract. 
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Specificații tehnice: 

• Pasaport pentru Natură: 

Nr. bucăţi: 1000 

Dimensiune: 9 x 15 cm, 18 pagini + coperți, interior: hârtie de 130 gr/mp, copertă: carton de 

250 gr/mp, finisare prin capsare, policromie 4+4. Tipărirea acestei publicații se va face pe 

hârtie având certificare FSC și cu cerneluri vegetale, cu impact redus în mediu. 

Ofertantul va trebui să dezvolte conceptul acestei publicații, să integreze textul (care trebuie 

adaptat pentru segmentul de public căruia i se adresează, textul fiind pus la dispoziție de câtre 

beneficiar), să furnizeze fotografiile și imaginile care vor ilustra textul, să furnizeze 

elementele grafice, să realizeze machetarea/layout-ul publicației (într-o manieră interactivă și 

inovatoare, adaptată pentru copii), să includă elementele de identitate vizuală ale programului, 

să trimită drafturi intermediare pe care să primească feedback de la beneficiar, apoi să 

realizeze un draft final, în urma aprobării din partea beneficiarului să îl pregăteasca pentru 

tipar și să îl tipărească.De asemenea, ofertantul va trebui să pună la dispoziția beneficiarului 

macheta publicației, pentru ca acesta din urmă să obțină din partea BRECO Oradea, avizul 

privind îndeplinirea regulilor de vizibilitate a programului. În ce privește layout-ul publicației, 

el trebuie să fie în linie cu identitatea vizuală și de brand a destinației Pădurea Craiului. 

Pașaportul pentru natură, este o publicație cu rol informativ, de promovare dar și educativ.El 

va conține o introducere care va prezenta zona de desfășurare a proiectului într-o manieră 

prietenoasă tinerilor, o prezentare a celor mai importante atracții naturale și culturale ale 

zonei, cu un spațiu dedicat aplicării unei ștampile sau a unei vize, date de contact și orar de 

vizitare (acolo unde este cazul), o imagine foto sau grafică relevantă aferentă fiecărei atracții 

prezentate, precum și informații despre conduita în natură specifică unei arii naturale protejate 

Ofertantul va transfera beneficiarului drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului 

rezultat. 

 

• Kit educațional pentru școli din zona Pădurea Craiului: 

Kit-ul educațional pentru școli este un material de educație non formală, ce poate fi 

utilizat în cadrul școlii sau în afara ei, cu scopul de a contribui la o conștientizare mai 

profundă a tinerei generații din zona de implementare a proiectului, cu privire la 

patrimoniul natural al ariei naturale protejate Pădurea Craiului 

Număr total: 500 de kituri, constând în mape cu clapetă, personalizate pentru fiecare serie în 
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parte, fișe de activități color, materiale suport pentru activitățile statice sau dinamice gen 

jocuri educative. 

 Grupuri țintă: elevi și învățători din învățământul primar și elevi și profesori din ciclul 

gimnazial din zona de implementare a proiectului 

Fiecare din cele cinci serii va fi alcătuită din 95 de kituri pentru elevi și 5 kituri (mape) pentru 

profesori. Mapele pentru învățători/profesori vor cuprind obiectivele educative ale fiecărei 

serii, fișele cu explicații și rezolvarea testelor (unde este cazul) și materialele suport pentru 

activitățile/jocurile incluse, inclusiv o lista de link-uri utile cu informații suplimentare, precum 

și o prezentare a patrimoniului natural protejat din zonă, a importanței acestuia și a statutului 

de arie protejată a zonei. Ofertantul va asigura instruirea învățătorilor/profesorilor cu privire la 

utilizarea acestui kit educațional în cadrul unei sesiuni de instruire în Pădurea Craiului. 

 

Descrierea seriilor:  

a) Kit  cu tema generală ”Păduri și arbori”, învățământ primar: 95 buc. pt elevi + 5 buc. 

pt. profesori 

4 activități. X 2 fișe. Subteme: arbori din Pădurea Craiului; ciclul de viață al unui 

arbore; ciclul de viață al unei păduri protejate și al unei păduri de producție; pădurea și 

omul; administrare/exploatare durabilă; 

Activitate interactivă de identificare a frunzelor de arbori 

b) Kit cu tema generală ”Păsări”, învățământ primar: 95 buc. pt elevi + 5 buc. pt. 

profesori  

3 activități x 2 fișe. Subteme: păsări din Pădurea Craiului; păsări de zi și păsări de 

noapte; unde dorm și ce mănâncă păsările; păsări migratoare și păsări sedentare; 

Jocuri: Migrația păsărilor și Cum se hrănesc păsările 

c) Kit cu tema generală ”Peșteri și carst”, învățământ gimnazial: 95 buc. pt elevi + 5 

buc. pt. profesori 

4 activități x 2 fișe. Formarea peșterilor; tipuri de peșteri; elementele componente ale 

peșterilor; peșteri din Pădurea Craiului; speleoteme; endocarst și exocarst, relief 

carstic (identificare); 

d) Kit ”Lilieci și fauna peșterilor” învățământ gimnazial: 95 buc. pt elevi + 5 buc. pt. 

profesori 

4 activități x 2 fișe; Lilieci: prezentare generală; elemente privind etologia ordinului 

Chiroptera; rolul liliecilor în ecosistem; speciile de lilieci din peșterile din Pădurea 

Craiului; 
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Fauna peșterilor: biospeologie; categorii (trogloxene, troglofile și troglobionte). 

Activități dinamice: joc ecolocație ”Lilieci la vânătoare” și jocul ”Paianjeni și insecte” 

e) Kit ”Rezervația Defileul Crișului Repede” (RDCR), învățământ gimnazial: 95 buc. pt 

elevi + 5 buc. pt. profesori 

5 activități x 2 fișe. Subteme: categorii de arii protejate, cu focusare pe rezervații 

naturale (rol, activități premise/interzise); turism durabil în RDCR; prezentarea 

generală a RDCR și puncte de interes; flora și fauna din RDCR; peșterile și carstul din 

RDCR; comunitățile din zonă; 

 

Tipărirea acestei publicații se va face pe hârtie având certificare FSC și cu cerneluri vegetale, 

cu impact redus în mediu. 

Ofertantul va trebui să dezvolte conceptul acestei publicații, să creeze textul (care trebuie 

adaptat pentru segmentul de public căruia i se adresează), să furnizeze fotografiile și imaginile 

care vor ilustra textul, să furnizeze elementele grafice, să realizeze machetarea/layout-ul 

publicației (într-o manieră interactivă și inovatoare, adaptată pentru copii), să includă 

elementele de identitate vizuală ale programului, să trimită drafturi intermediare pe care să 

primească feedback de la beneficiar, apoi să realizeze un draft final, în urma aprobării din 

partea beneficiarului să îl pregăteasca pentru tipar și să îl tipărească. De asemenea, ofertantul 

va trebui să pună la dispoziția beneficiarului macheta publicației, pentru ca acesta din urmă să 

obțină să obțină din partea BRECO Oradea, avizul privind îndeplinirea regulilor de vizibilitate 

a programului. În ce privește layout-ul publicației, el trebuie să fie în linie cu identitatea 

vizuală și de brand a destinației Pădurea Craiului. 

 

 Ofertantul va transfera beneficiarului drepturile de proprietate intelectuală asupra 

materialului rezultat. 

Pentru componenta Kit educațional pentru școli, ofertantul va face dovada că dispune de 

minim o persoană (angajat, colaborator etc) cu experiență în dezvoltarea conceptuală a unor 

activități educative non formale de educație în natură, experiență practică și directă în 

elaborarea și în livrarea către copii și tineri a unor activități educative experiențiale de 

educație pentru natură/educație pentru mediu/ecologică sub forma de jocuri, activități 

practice, pentru copii și tineri. În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va include pentru 

exemplificare, o propunere de fisă de activități din cele menționate mai sus, împreună cu 

obiectivele educaționale la care răspunde activitatea respectivă. 
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Pentru personalul minim solicitat: 

a. Se va depune CV-ul persoanei propuse din care să reiasă experiența similară solicitată și o 

copie după fișa de activitate sau din fișele de activități de educație ecologică creată/create;  

b. Pentru persoana angajată se va depune copie contract de muncă cu blurarea datelor 

confidențiale, pentru colaborator se va depune declarație de disponibilitate pe perioada 

contractului. 

Solicitarea persoanei cu experiență este necesară datorită specificului Kitului educațional, 

acesta fiind un material de specialitate, axat pe educație nonformală pentru natură pentru copii 

din ciclul primar și gimnazial. 

 

• Set promoțional: 

Vor fi realizate 500 de seturi promoționale formate din: pix din lemn, insignă de rever cu pin, 

şapcă tip baseball, tricou, ce vor promova destinaţia de ecoturism Pădurea Craiului. 

a) Pix din lemn: Pix cu gel cu mecanism de acționare prin click, realizat din lemn, nr. 

bucăţi: 500, persoanalizat cu logo-ul Pădurii Craiului (1 culoare) prin gravură 

laser; 

b) Insignă de rever cu pin: dimensiuni minime: minim 1 cm², personalizate cu logo-ul 

Pădurii Craiului (policromie), gravate, cu pin şi fluturaş, nr. bucăţi: 500; 

c) Şapcă tip baseball: Material: 100% bumbac organic, culoare: negru 

bleumarin/maro/roşu, brodată sau serigrafiată cu logo-ul Pădurii Craiului şi 

www.padureacraiului.ro, nr. bucăţi: 500; 

d) Tricou: Material: 100 % bumbac organic, culoare: diverse culori, brodat sau 

serigrafiată cu logo-ul Pădurii Craiului şi www.padureacraiului.ro, precum și un 

desen grafic specific care să promoveze un stil de viață sănătos, în natură., nr. 

bucăţi: 500 (100 pentru copii, 200 femei, 200 bărbați). 

Ofertantul va trebui să furnizeze grafica pentru materialele promoționale (minim 3 desene 

grafice sugestive care vor fi amplasate pe tricouri),  să includă elementele de identitate vizuală 

ale programului și logo-ul Pădurii Craiului pe materiale, să trimitădraft-uri intermediare – pe 

suport fizic (pix,insignă, șapcă, tricou)- pe care să primească feedback de la beneficiar, apoi să 

realizeze un draft final, în urma aprobării din partea beneficiarului să îl pregăteasca pentru 

personalizare și să îl personalizeze. 

Ofertantul va transfera beneficiarului drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului 

rezultat și asupra elementelor grafice create 

http://www.padureacraiului.ro/
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• Pliant: 

a) Pliant - Rafting - A4, color 4 x 4, 130gr/mp, 1000 bucaţi; 

b) Pliant-Drumeţie în natură - A4, color 130 gr/mp – 1200 bucăţi; 

c) Pliant- Aventură în natură -  A4, color 130 gr/mp - 1000 bucăţi; 

 

Tipărirea acestor publicații se va face pe hârtie având certificare FSC și cu cerneluri 

vegetale, cu impact redus în mediu. 

Ofertantul va trebui să dezvolte conceptul acestor publicații, să creeze textul (care 

trebuie adaptat pentru segmentul de public căruia i se adresează), să furnizeze 

fotografiile și imaginile care vor ilustra textul, să furnizeze elementele grafice, să 

realizeze machetarea/layout-ul publicațiilor (într-o manieră interactivă și inovatoare), 

să includă elementele de identitate vizuală ale programului, să trimită drafturi 

intermediare pe care să primească feedback de la beneficiar, apoi să realizeze un draft 

final, în urma aprobării din partea beneficiarului să îl pregăteasca pentru tipar și să îl 

tipărească. De asemenea, ofertantul va trebui să pună la dispoziția beneficiarului 

macheta publicației, pentru ca acesta din urmă să obțină să obțină din partea BRECO 

Oradea, avizul privind îndeplinirea regulilor de vizibilitate a programului. În ce 

privește layout-ul publicației, el trebuie să fie în linie cu identitatea vizuală și de brand 

a destinației Pădurea Craiului. Textele vor trebui realizate într-o manieră prietenoasă, 

care să prezinte atracțiile principale din zonă, tipurile de experiențe în natură și să 

propună rute și trasee adaptate fiecărui tip de experiență în natură. 

Ofertantul va transfera beneficiarului drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului 

rezultat 

 

• Brosură: 

a) Broşura generală de promovare a Pădurii Craiului 

 12 pag., A5, color, hârtie 130 gr/mp, copertă: tiparită pe carton de 250 gr/mp, finisare prin 

capsare, policromie 4+4 

Tiraj limba romană - 500 bucăţi  

Tiraj limba maghiară - 500 bucăţi  

Tiraj limba engleză - 500 bucăţi  

Tipărirea acestor publicații se va face pe hârtie având certificare FSC și cu cerneluri 

vegetale, cu impact redus în mediu. 
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Ofertantul va trebui să dezvolte conceptul acestei publicații, să creeze textul (care trebuie 

adaptat pentru segmentul de public căruia i se adresează), să furnizeze fotografiile și imaginile 

care vor ilustra textul, să asigure traducerea și adaptarea acestuia în limba maghiară și 

engleză, să furnizeze elementele grafice, să realizeze machetarea/layout-ul publicației (într-o 

manieră interactivă și inovatoare), să includă elementele de identitate vizuală ale programului, 

să trimită drafturi intermediare pe care să primească feedback de la beneficiar, apoi să 

realizeze un draft final, în urma aprobării din partea beneficiarului să îl pregăteasca pentru 

tipar și să îl tipărească. De asemenea, ofertantul va trebui să obțină din partea BRECO 

Oradea, avizul privind îndeplinirea regulilor de vizibilitate a programului. În ce privește 

layout-ul publicației, el trebuie să fie în linie cu identitatea vizuală și de brand a destinației 

Pădurea Craiului. Textele vor trebui realizate într-o manieră prietenoasă, care să prezinte 

atracțiile principale din zonă, tipurile de experiențe în natură pe care le oferă Pădurea 

Craiului, o listă cu principalele servicii locale turistice din zonă  

Ofertantul va transfera beneficiarului drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului 

rezultat 

 

 

b) Broşura de promovare a cicloturismului în Pădurea Craiului 

Format închis 20 cm x 11 cm Format deschis 40 cm x 66 cm,  20 de pagini + copertă, finisaj 

prin faltuire, hârtie mată de 150 gr/mp; 

Tiraj limba română - 500 bucăţi  

Tiraj limba maghiară - 500 bucăţi  

Tiraj limba engleză - 500 bucăţi  

 

Tipărirea acestor publicații se va face pe hârtie având certificare FSC și cu cerneluri vegetale, 

cu impact redus în mediu. 

Ofertantul va trebui să dezvolte conceptul acestei publicații, să creeze textul (care trebuie 

adaptat pentru segmentul de public căruia i se adresează), să furnizeze fotografiile și imaginile 

care vor ilustra textul (inclusiv o hartă cu zona care să conțină traseele de cicloturism 

existente), să asigure traducerea și adaptarea acestuia în limba maghiară și engleză, să 

furnizeze elementele grafice specifice care să ilustreze textul, să realizeze machetarea/layout-

ul publicației (într-o manieră interactivă și inovatoare), să includă elementele de identitate 

vizuală ale programului, să trimită drafturi intermediare pe care să primească feedback de la 

beneficiar, apoi să realizeze un draft final, în urma aprobării din partea beneficiarului să îl 
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pregăteasca pentru tipar și să îl tipărească. De asemenea, ofertantul va trebui să pună la 

dispoziția beneficiarului macheta publicației, pentru ca acesta din urmă să obțină să obțină din 

partea BRECO Oradea, avizul privind îndeplinirea regulilor de vizibilitate a programului. 

Textele vor trebui realizate într-o manieră prietenoasă, atractivă și concisă. 

Ofertantul va transfera beneficiarului drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului 

rezultat 

 

 

c) Broşura: speoturism în Pădurea Craiului 

Broşura speoturism în Pădurea Craiului – 12 pag + 4 coperți., A5, color, hârtie 130 gr/mp, 

copertă: tiparită pe carton de 250 gr/mp, finisare prin capsare, policromie 4+4 

Tiraj limba română - 500 bucăţi  

Tiraj limba maghiară - 500 bucăţi  

Tiraj limba engleză - 500 bucăţi  

Tipărirea acestor publicații se va face pe hârtie având certificare FSC și cu cerneluri vegetale, 

cu impact redus în mediu. 

Ofertantul va trebui să dezvolte conceptul acestei publicații, să creeze textul (care trebuie 

adaptat pentru segmentul de public căruia i se adresează), să furnizeze fotografiile și imaginile 

care vor ilustra textul, să asigure traducerea acestuia în limba maghiară și engleză, să 

furnizeze elementele grafice, să realizeze machetarea/layout-ul publicației (într-o manieră 

interactivă și inovatoare), să includă elementele de identitate vizuală ale programului, să 

trimită drafturi intermediare pe care să primească feedback de la beneficiar, apoi să realizeze 

un draft final, în urma aprobării din partea beneficiarului să îl pregăteasca pentru tipar și să îl 

tipărească. De asemenea, ofertantul va trebui să pună la dispoziția beneficiarului macheta 

publicației, pentru ca acesta din urmă să obțină să obțină din partea BRECO Oradea, avizul 

privind îndeplinirea regulilor de vizibilitate a programului. În ce privește layout-ul publicației, 

el trebuie să fie în linie cu identitatea vizuală și de brand a destinației Pădurea Craiului. 

Textele vor trebui realizate într-o manieră prietenoasă, care să prezinte peșterile speoturistice   

din zonă,  servicii locale de organizare ture de speoturism, echipament recomandat. 

Ofertantul va transfera beneficiarului drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului 

rezultat 

 

 

Ofertantul se va angaja ca să respecte cerinţele din specificațiile tehnice menționate mai sus. 
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Ofertantul va descrie/asuma realizarea materialelor conform solicitărilor minimale din 

prezentul Caiet de sarcini. 

 

Cerințe privind personalul de specialitate solicitat pentru prestarea serviciilor: 

Pentru componenta Kit educațional pentru școli din zona Pădurea Craiului, ofertantul va 

face dovada că dispune de minim o persoană (angajat, colaborator etc) cu experiență în 

elaborarea și în livrarea către copii și tineri a unor activități educative experiențiale de 

educație pentru natură/educație pentru mediu/ecologică sub forma de jocuri, activități 

practice, pentru copii și tineri. Experiența personalulul trebuie să se refere la capacitatea de a 

conceptualiza activități educative non formale pentru copii și tineri,  de a dezvolta conceptul 

unor asemenea activități (plecând de la identificarea unor nevoi specifice a grupului tință, de a 

elabora obiective educative, metode și activități specifice și de a le prezenta intr-o manieră 

atrăgătoare și atractivă tinerilor).   

Pentru personalul minim solicitat: 

a. Se va depune CV -ul persoanei propuse din care să reiasă experiența similară solicitată și 

fișa de activitate sau din fișele de activități de educație pentru natură  creată/create. 

b. Pentru persoana angajată se va depune copie Contract de muncă cu blurarea datelor 

confidențiale, pentru colaborator se va depune Declarație de disponibilitate pe perioada 

contractului. 

Solicitarea persoanei cu experință este necesară datorită specificului Kitului educațional, 

acesta fiind material de specialitate. 

Modalitatea de plată:  

Plata se va realiza în cel mult 5 tranșe în baza facturii emise de furnizor, însoțită de Procesul 

verbal de recepție, astfel: 

1 Pașapoarte Pentru Natură;    

2 Kituri Educaționale;    

3. Seturi Promoționale (pix din lemn, insignă de rever cu pin, şapcă tip baseball și 

tricou); 

4. Broșuri;     

5. Pliante;   

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor minime solicitate.  

Preţul estimat fără TVA pentru produsele și serviciile solicitate este de: 

 

kit educational 10.588,39 euro; 
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pașaport pentru natură 2.370,05 euro; 

seturi promoționale 9.512,43 euro; 

pliant rafting 149,06 euro; 

pliant excursii 196,25 euro; 

pliant aventură 149,06 euro;  

broșură generală de promovare 1.350,51 euro (500 euro română, 500 euro maghiară, 500 euro 

engleză); 

broșură cicloturism 1.350,51 euro (500 euro română, 500 euro maghiară, 500 euro engleză); 

broșură speoturism 1.350,51 euro (500 euro română, 500 euro maghiară, 500 euro engleză); 

 

 

Valoarea totală este de: 27.016,77 euro fără TVA, respectiv 133.573,61 LEI fără TVA, la 

cursul INFOREURO din luna iunie 2022, unde 1 euro = 4.9441 lei. 

 

Manager Proiect 

Andrei Acs 
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Formular 1  

 Formular de ofertă - servicii 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea beneficiarului privat şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestăm ...................... (denumirea serviciilor) 

pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la 

care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum 

şi moneda ofertei), rezultând un total de ………………………………(suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm durata 

contractului. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până 

la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |x| nu depunem ofertă alternativă. 

 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa la Formular 1  

.......................................................... 

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru produse și/sau servicii 

 

Anexă la ofertă 

 

Nr.  

crt 
Produsul și/sau serviciul Cantitatea 

Preţul 

Unitar în lei fără 

tva 

Preţul  

 Total în lei fără 

tva 

0 1 2 3 5  (col 2x col 3) 

1 PAȘAPORT PENTRU NATURĂ    

2 KIT EDUCAȚIONAL (5 serii/ 

teme) 

   

3. SET PROMOȚIONAL (pix din 

lemn, insignă de rever cu pin, 

şapcă tip baseball, tricou) 

   

4. PLIANT RAFTING    

5. PLIANT EXCURSII    

6 PLIANT AVENTURĂ    

7 BROȘURĂ GENERALĂ DE 

PROMOVARE 

   

8 BROȘURĂ CICLOTURISM    

9 BROȘURĂ SPEOTURISM    

 TOTAL OFERTĂ LEI FĂRĂ TVA  

 

TOTAL    Lei: 

        

        

........ % asociaţi        lei: 

........ % subcontractanţi     lei: 

 

 

............................................. 

(semnătura autorizată) 



 

 

 

Formularul nr. 2   

OFERTANT 

__________________ 

(denumirea/numele)    

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 14 si art. 15 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Subsemnatul/a _____________________, în calitate de _________________________, referitor la 

procedura ___________________________, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în 

declarații, așa cum este prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu 

modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14, 15 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea 142/2012, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Subsemnatul/a _____________________________________________, declar că voi informa 

imediat ___________________________, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 

 De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg  

că ________________________ are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarației, orice informații suplimentare. 

 Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

........................................ 

(nume și funcție persoană autorizată) 

 

....................................... 

(semnatură persoană autorizată) 
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