
 

„PROFi 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin P

 

Beneficiar: SC Great PeopleInside SRL, Municipiul Bra
Tel. 0268 426336, Fax. 0268 422907, E

 

Nr. 117/PROFi/17.10.2018 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA 
DE SERVICII 

în cadrul Proiectului  „PROFi 

Informații generale:  
1. Beneficiar : Great PeopleInside S

2. Titlul proiectului: PROFi - Profesori inovatori

3. Contract POCU/73/6/6/107673

4. Categoria contractului: Servicii

5. Denumirea contractului: Servicii de 

Profesori inovatori” POCU/73/6/6/107673

6. Obiectul contractului: Servicii de 

7. Cod clasificare CPV: 72212190

8.  Justificarea achiziției: Achizi

Elaborarea programelor de formare “Dezvoltarea personală a ele

interactive” și “Învingerea stresului 

Cererii de finanțare a proiectului 

9. Valoarea estimată a achiziției: 

10. Criteriu de atribuire:cea mai avantajoasă 

de evaluare din Cap.7 “Evaluarea ofertelor“ al caietului de sarcini anexă la prezentul anun

11. Data limită de selecție a ofertelor

12. Date de contact: tel. +40 268 426336, fax +40 268 422907; e

claudia.creanga@greatpeopleinside.com

13. Ofertele se vor transmise, pe e

evaluării de către comisia achizitor

14. Informații suplimentare: Caiet de sarcini
 
Doru Dima, Administrator 

 

 
PROFi – Profesori inovatori” – POCU/73/6/6/107673 

țat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Beneficiar: SC Great PeopleInside SRL, Municipiul Brașov, str. Mirăslău, nr. 35, cod poștal 500075, 
Tel. 0268 426336, Fax. 0268 422907, E-mail. contact@greatpeopleinside.ro 

ANUNȚ    
ȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA  DIRECTĂ  

DE SERVICII DIGITIZARE CONȚINUT EDUCAȚIONAL 
în cadrul Proiectului  „PROFi - Profesori inovatori”POCU/73/6/6/107673

 

Great PeopleInside S.R.L. 

Profesori inovatori 

POCU/73/6/6/107673 

Servicii 

Servicii de digitizare conținut educațional pentru proiectul „PROFi 

Profesori inovatori” POCU/73/6/6/107673 

Servicii de digitizare conținut educațional 

72212190-7 Servicii de dezvoltare de software educațional

Achiziția este necesară în vederea derulării activităților 

Elaborarea programelor de formare “Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode 

“Învingerea stresului și furiei, comunicarea eficientă/asertivă cu copilul”

țare a proiectului  

ției: 89.100,00 Lei fără TVA, conform prevederilor din bugetul proiectului

cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic conform criteriilor 

“Evaluarea ofertelor“ al caietului de sarcini anexă la prezentul anun

ție a ofertelor: 24.10.2018 

Date de contact: tel. +40 268 426336, fax +40 268 422907; e

claudia.creanga@greatpeopleinside.com 

e, pe e-mail, la adresa claudia.creanga@greatpeopleinside.com

achizitorului în maxim 10 zile de la transmiterea ofertei prin e

Caiet de sarcini anexă la prezentul anunț. 

 

apital Uman 2014-2020 

șov, str. Mirăslău, nr. 35, cod poștal 500075,  

 

DIRECTĂ   
 

inovatori”POCU/73/6/6/107673 

pentru proiectul „PROFi - 

ional 

ția este necesară în vederea derulării activităților A2.2 – A2.3. 

vilor folosind metode 

și furiei, comunicarea eficientă/asertivă cu copilul”, conform 

conform prevederilor din bugetul proiectului. 

din punct de vedere economic conform criteriilor 

“Evaluarea ofertelor“ al caietului de sarcini anexă la prezentul anunț 

Date de contact: tel. +40 268 426336, fax +40 268 422907; e-mail 

claudia.creanga@greatpeopleinside.com,în vederea 

a transmiterea ofertei prin e-mail. 


