Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Maria Sklodowska Curie " cu sediul in Bd. C-tin
Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel.021-4603026. Fax 0214601260, e-mail spital@mscurie.ro, solicitatuturor operatorilor economici interesati prezentarea
de ofertein vederea Achizitiei directe de Servicii organizare conferinta de presapentruinchiderea
proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si
traumatologia pediatrica” POSDRU/161/2.1/G/139364.
Valoarea estimata este de 3709.67 de lei fara TVA
Furnizorul trebuie sa asigure urmatoarele servicii:
Nr.
Crt.

Eveniment

1.

Conferinta
inchidere
proiect

Nr. de zile/nr. de Serviciisolicitate
participant
Perioadă estimată
1 zi-numar estimat de
•
participanti,
50
de
atering
pentru
50
persoane
persoane
(apa,cafea,zahar,lapte,sandwich,patis
Data
estimată
20
erie)la locatia Achizitorului;
octombrie 2015
•
reatie grafica si productie pentru
urmatoarele materiale :
- roll-up
- flyer
- invitatie
- agenda eveniment
- media relations (lista persoanelor sau
organizatiilor,din media, carora li sau trimis invitatiile )
•
omunicat de presa
•
aport monitorizare post eveniment
•
ntocmire lista de prezenta a
persoanelor
din
cadrul
evenimentului- minim 50 de persoane
•
a se asigure prezenta unui moderator
al conferintei care sa se asigure ca
intervenţiile
vorbitorilor
sunt
laobiect, pentru a permite întrebări şi
răspunsuri legate de subiectul
conferinţei, ca şi declaraţii de presă
pe marginea conferinţei

Sursele de finantare ale contractului de achizitie: Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de
proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe

tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranzitia de la scoala la
viata activa”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/161/2.1/G/139364.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Termen limită de depunere a ofertelor:12.10.2015, ora 12.00
Adresa unde se primesc ofertele:Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania,
Biroul de Achizitii

Manager de proiect- Prof. Dr. Gheorghe BURNEI
Manager financiar- Daniela ANDREI

BirouAchizitii – Contractari
Ioana GOGONEATA

Avizat,
Av. IonutMihu

