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CERERE DE OFERTĂ PENTRU
Servicii de tip expert în turism, Baia Mare
Stimate administrator,
Am plăcerea de a vă informa că firma dumneavoastră este invitată să participe la procedura de licitație
simplificată pentru contractul de mai sus.
Proiectul "Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea și promovarea Rutei Culturale
Carpatice" este implementat de ONG-ul "Asociația de Dezvoltare Economică Ivano-Frankivsk (AEDIF)" în
parteneriat cu Fundația Centrul de Dezvoltare pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Maramureș
(România) și Universitatea Tehnică Națională de Petrol și Gaze Ivano-Frankivsk (Ucraina) în cadrul
Programului CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina ENI 2014-2020 (https://huskroua-cbc.eu/). Acest
proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană.
Fundația CDIMM Maramureș intenționează să achiziționeze Servicii de tip expert în turism pentru Crearea
unui produs turistic integrat de patrimoniu cultural și turistic numit "Ruta Culturală Carpatică", produs care
să conecteze locurile de patrimoniu istoric și cultural cu alte atracții și servicii turistice.
Dosarul complet de licitație include:

A.

Informații pentru ofertanți
1. Informații privind depunerea ofertelor
2. Informații tehnice
3. Informații financiare
4. Informații suplimentare
5. Formatul contractului

B.

Formatul ofertei care trebuie furnizată de către ofertant
I.

Informații despre ofertant

Se vor anexa în copie:
 Fisa companiei
 Certificat de Înregistrate la Registrul Comerțului al firmei ofertante
 Certificat Constatator emis de Registrul Comerțului al firmei ofertante
 Statut/Act constitutiv al firmei ofertante
 CI a reprezentantului legal al firmei ofertante
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II. Declarație de eligibilitate
III. Oferta tehnică

Se vor atașa:
 CV al expertului propus
 Adeverință de la angajator care să confirme experiența solicitată
IV. Oferta financiară
V. Anexa 2: Declarație pe propria răspundere
Pentru detalii complete privind procedurile de licitație și dacă sunt necesare șabloane editabile, vă rugăm să
consultați pagina Achiziții HICART, pe site-ul Fundației CDIMM Maramureș, folosind link-ul web:
http://www.cdimm.org/AchizitiiHICART.html .
Așteptăm să primim oferta dvs., care trebuie depusă nu mai târziu de termenul limită 14.01.2022, până la ora
12:00 și în conformitate cu cerințele specificate în Instrucțiuni pentru ofertanți.
Prin depunerea unei oferte, acceptați să primiți o notificare cu privire la rezultatul procedurii prin mijloace
electronice. Dacă decideți să nu depuneți o ofertă, am fi recunoscători dacă ne-ați putea informa în scris,
indicând motivele deciziei dvs.
Cu stimă
Radu BIG
Director executiv
Fundația CDIMM Maramureș
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