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Cerere de ofertă 

Servicii organizare eveniment 

 

S.C. Mercury360 Communications SRL, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative și SC Dynamic HR SRL derulează proiectul Consiliere și stagii de pregătire practică 
pentru o carieră de succes în comunicare POSDRU 161/2.1/G/132320 – co-finanțat din fondul Social 
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 

În vederea derulării activității de promovare a proiectului este necesară achiziția de servicii de 
organizare de evenimente conform specificațiilor din tabelul de mai jos. 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Cantitate Specificatii 
Data 

estimativa de 
organizare 

1 Servicii pentru 
Evenimente – 
conferinta de 
deschidere a 
proiectului 

1  Durata evenimentului: 4 ore; 

 Data organizarii evenimentului: nu 
mai tarziu de 05 iunie 2014; 

 Numar de participanti: minim 30 
persoane; 

 Locatie: evenimentul va fi organizat 
într-o locaţie de tip complex hotelier 
de minim 3 stele, poziționat central, 
cu acces prin intermediul mijloacelor 
de transport în comun, in localitatea 
Bucureşti;  

 Servicii de restaurant de tip pauza 
cafea pentru minim 30 personae:  

• 1 Welcome coffee: vor fi servite cel 
puțin cafea, cafea decofeinizată, 
lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, 

Iunie 2014 
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băuturi răcoritoare neacidulate și 
acidulate, cu şi fără zahăr;  

• 1 coffee break: vor fi servite cel 
puțin cafea, cafea decofeinizată, 
lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, 
băuturi răcoritoare neacidulate și 
acidulate, cu şi fără zahăr, gustari de 
tip canapé, mini prajiti; 

• In timpul evenimentului se va 
asigura apa plata/minerala pe masa 
pentru fiecare participant in parte. 

Exista posibilitatea ca la eveniment 
sa fie prezenti peste 30 de 
participanti. In acest caz, ofertantul 
declarant castigator isi va lua o marja 
de 5 persoane in vederea asigurarii 
serviciilor de catering. 

 Sala:  

• va avea o capacitate de 40 
persoane, prevazuta cu instalație de 
aer condiţionat; 

• va fi dotata cu videoproiector, 
laptop, acces la internet si flipchart; 

• va fi prevazuta cu spatiu pentru 
inregistrarea participantilor si loc 
pentru organizarea pauzelor; 

• aranjamentul va fi in format U 
shape. 

2 Servicii pentru 
Evenimente – 

1  Durata evenimentului: ½ zi; 

 Ziua evenimentului: in ultima luna de 

August 2015 
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conferinta de inchidere 
a proiectului 

desfasurare a proiectului. Data va fi 
stabilita de comun acord cu 
Beneficiarul; 

 Numar de participanti: minim 100 
persoane; 

 Locatie: evenimentul va fi desfășurat 
într-o locaţie de tip complex hotelier 
de minim 3 stele, poziționat central cu 
acces prin intermediul mijloacelor de 
transport în comun, in localitatea 
Bucureşti;  

 Servicii de restaurant de tip pauza 
cafea pentru minim 100 persoane:  

• 1 Welcome coffee: vor fi servite cel 
puțin cafea, cafea decofeinizată, 
lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, 
băuturi răcoritoare neacidulate și 
acidulate, cu şi fără zahăr;  

• 1 coffee break: vor fi servite cel 
puțin cafea, cafea decofeinizată, 
lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, 
băuturi răcoritoare neacidulate și 
acidulate, cu şi fără zahăr, gustari de 
tip canapé, mini prajituri; 

• in timpul evenimentului se va 
asigura apa plata/minerala pe masa 
pentru fiecare participant in parte. 

Exista posibilitatea ca la eveniment 
fie prezenti peste 100 de 
participanti. In acest caz, ofertantul 
declarant castigator isi va lua o 
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marja de 20 de persoane in vederea 
asigurarii serviciilor de catering. 

 Sala:  

• Va avea o capacitate de 150 
persoane, prevazuta cu instalație de 
aer condiţionat; 

• Dotata cu videoproiector, acces la 
internet si flipchart, laptop, 
microafoane fixe (minim 3), 
microfiane mobile (minim 2) si 
sistem de sonorizare; 

• prevazuta cu spatiu pentru 
inregistrarea participantilor si loc 
pentru pauzele de cafea; 

• aranjamentul va fi in format teatru, 
cu prezidiu pentru vorbitori. 

 

Perioada de executie a serviciilor: de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la data 
de 31.08.2015. 

Contractul se va derula de la semanrea lui de ambele păr ți până la 30.09.2015. 

Oferta va fi exprimată în RON, fără TVA și va rămâne fermă până la finalizarea contractului. 

Ofertele se vor transmite în format elctronic până la data de 28 mai 2014, ora 16.00. 

Informații suplimentare se pot obține de la Isabela Negreanu – Manager de proiect – email : 
isabela.lungu@mercury360.ro, tel.: 0722 522 345. 

 

Isabela Negreanu 

Manager de proiect 
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