
 
Parteneriat pentru un viitor mai bun 

 

 

10/03.02.2020 

Cerere de ofertă servicii organizare 

 

Asociația Clubul de turism Condor Club Arad, CUI: 9478271, reprezentată prin Dorel Gureanu 

în calitate de președinte, partener în cadrul proiectului RO-HU 161, O - IKT (Sport-Sănătate-Turism-

Tineret) lansează procedura de achiziție pentru activitatea WP T8 - Evenimente sportive selective cu 

antrenament. 

Obiectul contractului 

Organizarea a 4 evenimente promoționale – concursuri de orientare – în 4 areale cuprinse în 

proiect, utilizând hărțile realizate în etapa anterioară și folosind materialele achiziționate deja în cadrul 

proiectului. La aceste evenimente se preconizează participarea a 20 - 30 de persoane – reprezentanți 

locali, familii, tineri, vârsnici și cu disabilități, având ca scop implicarea a câtor mai multe persoane în 

practicarea activităților desfășurate în aer liber. 

Organizarea acestor evenimente presupune: 

- fixarea datei evenimentelor de promovare împreună cu autoritățile locale. 

- recrutarea și contactarea persoanelor aparținând școlilor, comunităților civice, culturale și 

bisericești locale și din imprejurimi. 

- Popularizarea locală a evenimentelor prin afișele, flyerele realizate în cadrul proiectului, 

precum și pe facebook. 

- organizarea celor 4 concursuri de orientare conform normelor Federației Internaționale de 

Orientare, traseele de concurs fiind la nivelul cerut pentru inițierea începătorilor. 

- concursurile vor fi precedate de antrenamente și urmate de festivități de premiere organizate 

pe baza clasamentelor având caracter caracter încurajator și selectiv. 

Cele 4 areale unde se organizează evenimentele: 

 • Căsoaia, jud. Arad 

 • Moneasa, jud. Arad 

 • Băile Felix, jud. Bihor 

 • Sânnicolau de Munte, jud. Bihor 

Cerințe 

Prestatorul trebuie să demonstreze că domeniul de activitate al firmei/asociației este de a 

organiza competiții/evenimente de timp liber (se solicită copie după Certificatul de înregistrare a 

firmei). 

Prețul contractului: echivalentul în lei a 2200 EUR (inclusiv TVA) 

Termenul de primire a ofertelor: 10.02.2020 

Ofertele se primesc fie pe adresa de e-mail a asociației: condorclub@yahoo.com, fie la adresa 

de corespondență a asociației: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș nr. 15, ap. 2, cod poștal 

310510. Ofertele primite după 10.02.2020 (respectiv data poștei/curierului) nu sunt luate în 

considerare. Ofertele neconforme cu cerințele stipulate nu sunt luate în considerare. 

 

Președinte asociație 

Gureanu Dorel 


