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SCRISOARE DE INVITAȚIE LA LICITAȚIE 

Furnizare de bunuri - Puncte digitale de informare turistică 

 

Ref.: 3.2.1 Digital tourist information points  

Subiect:  Cerere de ofertă pentru  Furnizare de bunuri - Puncte digitale de informare turistică 

 
Stimată Doamnă / Stimate Domnule, 
 

Avem plăcerea de a vă informa că sunteți invitat(ă) să participați  la  procedura de licitație 
simplificată pentru contractul de furnizare menționat anterior.    

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 bunuri - Puncte digitale de 
informare turistică 

 

Dosarul complet de licitație include: 

PARTEA A: INFORMAȚII PENTRU OFERTANT 

1. Informații privind depunerea ofertelor 

2. Informații tehnice  
3. Informații financiare  
4. Informații suplimentare 

5. Formatul contractului  
 



PARTEA B: FORMATUL OFERTEI CARE TREBUIE FURNIZATĂ DE OFERTANT  

1. Informații despre ofertant 
Se vor anexa în copie: 

 Fisa Companiei – anexată (Legal entity) 

 Certificat de Înregistrate la Registrul Comerțului al firmei ofertante 

 Certificat Constatator emis de Registrul Comerțului al firmei ofertante 

 Statut/Act unic de înființare a firmei ofertante 

 CI a reprezentantului legal al firmei ofertante 
2. DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 
3. OFERTA TEHNICA  
4. OFERTA FINANCIARĂ  
5. Anexa 2: Declarație pe propria răspundere (Declarație pe propria răspundere privind 
criteriile de excludere și criteriile de selecție) 

 

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  . 

Asteptam primirea ofertei dumneavoastră care trebuie depusă  cel târziu la 14.01.2022, 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, precizând motivele deciziei dvs. 

 

Cu stima, 

 
Radu BIG 
Director executiv 
Fundația CDIMM Maramureș 
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