
 

Nr. ROHU/A60/04.07.2022 

 

Invitaţie de participare 

 

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

contractului de prestări Servicii de organizare tabără junior-ranger 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: 6.618,46 euro fără TVA, respectiv 32.707,77 lei fără TVA, 

la cursul  INFOREURO din luna iulie 2022, unde 1 euro = 4.9419 lei. 

 

3. Codul CPV: 55243000-5 - Servicii de tabere de copii 

                          79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii 

  

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

Hungary; 

 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: „Servicii de organizare tabără junior-ranger” 

conform caietului de sarcini; 

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

 
8. Oferta va conține:  

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

Caietul de sarcini, în acest scop propunerea tehnică va conține: descrierea serviciilor solicitate 

în Caietul de sarcini și planificarea lor în timp; 

 

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

 

8.3 Declarație 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; – (Formular 2) 

 

9. Cerințe de Calificare 

Respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini. 

mailto:contact@capdd-bihor.org


Ofertantul va depune alături de oferta tehnică și financiară și declarația privind evitarea 

conflictului de interese. 

Nota:   

 NU se accepta 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 sa fie marcat cu: 

1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe 

pentru care s-a depus oferta; 

2. denumirea si 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 15.07.2022 

ORA 11.00 

Plicului 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 de prestări servicii 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 15.07.2022 ora 10:00. 

 

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

1, în 15.07.2022 ora 11:00. 

  

 

 

 

 

IACABAȘ PAUL 

Președinte CAPDD Bihor 

 



 

Nr. ROHU/A59/01.07.2022 

Aprobat,  
Iacabaș Paul 

Președinte CAPDD Bihor 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru Achiziție ”servicii de organizare tabără junior-ranger” în cadrul 

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

Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126 

 

Informații generale 

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

Romainian-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 de ”servicii de organizare tabără junior-ranger”, este o acțiune necesară şi 

obligatorie pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului.  

 

Durata contractului:  

Contractul este valabil până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către ambele părţi, dar 

un mai târziu de luna august 2022. 

 

Specificații tehnice: 

Durată: 7 zile 

Specific: tabără tip Junior Ranger 

Număr participanţi: 20 copii, de preferat din ciclul gimnazial, din comunitaţile locale de pe 

ambele părţi ale frontierei implicate în proiect: Vadu Crişului, Korrosszegapati dar şi Şuncuiuş 

şi Bratca. 

Cazare: cort sau cabană/pensiune  



Masă: 3 mese/zi + 2 gustări/zi 

Activităţi: prezentarea ariei naturale protejate, observaţii floră/faună cu accent pe specii de 

floră şi faună, activităţi specifice muncii rangerilor, orientare turistică, activităţi practice 

legate de mersul pe munte, jocuri tematice, etică şi conduită în natură. 

Localizare: situl natura 2000 ROSCI 0062 Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului 

Notă: echipamentul colectiv (corturi, veselă, echipament pedagogic) va fi pus la dispoziţie de 

către furnizor. 

Termen limită: tabăra va fi organizată până cel târziu în luna august 2022. 

Servicii prestate: organizarea logistică şi administrativă a taberei, stabilirea programului pe 

zile (activităţi teoretice şi practice, vizite şi ateliere), furnizarea serviciului de cazare şi masă, 

furnizarea serviciului de animaţie în natură, punerea la dispoziţie a echipamentului colectiv, 

asigurarea securităţii participanţilor, documentarea fotografică şi video a activităţilor, 

promovarea evenimentului în mediul online, înscrierea participanţilor şi evaluarea taberei. 

 

CAPDD va asigura: prezenţa a minim unei persoane la activităţile taberei, informarea şi 

selecţia participantilor, promovarea oportunităţii de a participa la tabără în rândul potenţialilor 

participanţi, vizibilitatea evenimentului. 

Participanţii vor trebui să îşi acopere costurile de transport de la domiciliu la locaţia taberei şi 

să participe la toate activităţile taberei. 

 

Cerințe de calificare: 

Respectarea cerinţelor din specificațiile tehnice menționate mai sus. 

 

Modalitatea de plată:  

Plata se va realiza într-o singură tranșă în baza facturii emise de prestator, însoțită de tabelul 

nominal al participanților la tabără. 

 

Criteriul de atribuire:  

Preţul cel mai scăzut. 

 

Valoarea maximă ofertată pentru serviciile propuse va fi de 6.618,46 euro fără TVA, respectiv 

32.707,77 lei fără TVA, la cursul INFOREURO din luna iulie 2022, unde 1 euro = 4.9419 lei. 

Manager proiect 

Andrei Aci 

_____________ 



1 | P a g e  
 

Formular 1  

 Formular de ofertă - servicii 

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

(denumirea/numele ofertant) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

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

  (denumirea autorităţii contractante 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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

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 publică aceasta ofertă, împreună cu 

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

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

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

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 



 

 

 

 

           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 al 

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 ma încadrez în ipotezele descrise la art. 13,14,15 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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