
 

 
 

Nr. 8 din 16.07.2020 

Către operatorii economici interesați: 

Solicitare ofertă servicii  

Asociaţia Mai bine, cu sediul în Iași, Str. Amurgului nr. 4, cod poștal 700415, cod unic de înregistrare                 

25076322, implementează proiectul „#Go EAThics: Tinerii europeni susțin lanțurile de aprovizionare cu            

produse alimentare sustenabile care respectă drepturile muncitorilor migranți și ale muncitoarelor           

migrante și care ameliorează schimbările climatice, foametea și sărăcia, în calitate de factori principali              

ai migrației”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul DEAR și se derulează în               

perioada martie 2020 – august 2023.  

 

Prin prezenta, vă solicităm ofertă/e de preț pentru următoarele servicii necesare pentru implementarea             

proiectului : 
1

 

1. Servicii grafică și design:  

 

● Materiale multimedia inovative – digitale și print - pentru petiții, reacții urgente, pliante de              

promovare a proiectului și a conceptelor care stau la baza acestuia etc.; 

● Adaptarea mesajelor și a materialelor digitale/print ale unei campanii paneuropene la contextul            

național:  

○ Afișe pentru promovarea evenimentelor; 

○ Stickere pentru promovarea principiilor și mesajelor cheie care stau la baza proiectului; 

○ Imagini pentru distribuire pe rețelele de media socială; 

○ Bannere care să fie folosite pentru promovarea activităților publice, inclusiv bannere           

pentru panouri stradale și/sau spre promovare în spații publice precum stații de mijloace             

de transport în comun; 

● Layout și design grafic pentru materiale vizuale cheie în promovarea campaniei; 

● Materiale didactice de sprijin ale campaniilor de educație pentru tineri, de exemplu board             

game-uri / ghiduri; 

● Grafică pentru materiale promoționale de tipul insigne, tricouri, sacoșe reutilizabile, roll-up-uri;  

 

2. Servicii foto video:  

● 3 clipuri social media virale pentru promovarea campaniei #GoEAThical; 

● Realizarea de fotografii pentru evenimentele proiectului - trei tabere, două evenimente de            

presă, două evenimente cu invitați din Sudul Global, participarea la șase festivaluri și cel puțin               

1 În funcție de aria dumneavoastră de activitate, ne puteți transmite oferte pentru o singură categorie de servicii 
solicitate sau pentru fiecare categorie în parte de servicii (preț per categoria de servicii); 
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patru acțiuni stradale, cu mențiunea că pentru evenimentele care presupun deplasarea în afara             

Iașului, vom asigura costurile de transport și cazare aferente deplasărilor; 

 

3. Servicii media, de comunicare, publicitate și relații publice:  

● Sprijin pentru promovarea publicațiilor realizate în cadrul proiectului; 

● Redactarea și promovarea a 6 comunicate de presă; 

● Monitorizare media lunară pe parcursul implementării proiectului; 

● Organizare a două conferințe/evenimente de presă;  

● Promovare canale social media, lunar, pe parcursul implementării proiectului, până în luna            

august 2023; 

● Realizare și/sau reamenajare panouri publicitare stradale sau alte mijloace de publicitate           

stradală; 

 

4. Servicii de formare, consultanță și facilitare tabără educativă în domeniul impactului           

consumului de hrană asupra schimbărilor climatice și migrației (4 tabere online sau offline, de              

organizat până la finalul perioadei de implementare a proiectului, pentru un număr de             

aproximativ 20 participanți per tabără, cu durata a 4 zile); 

 

5. Servicii turistice de cazare și alimentație publică pentru 20 participanți, 4 nopți;  
Pentru această categorie de servicii, includem următoarele preferințe/ precizări: 

- locația preferată va fi în mijlocul naturii, ideal în Transilvania, cu acces cât mai ușor din                

celelalte regiuni ale țării;  

- căutăm cazare în condiții de tabără care să permită distanțarea spațială adecvată            

contextului actual; 

- meniul va trebui să conțină trei mese și două pauze de cafea și ceai pe zi; 

 

6. Servicii dezvoltare web: 

● Restructurare pagină web www.maibine.eu și a blogului www.traieste.maibine.eu; 

● Dezvoltare sub-domeniu pe platforma www.maibine.eu, dedicat activităților și obiectivului         

proiectului; 

● Încorporare materiale audio-vizuale pe cele doua platforme web; 

● Încorporare opțiune de abonare Newsletter; 

 

7. Servicii traducere  

● Traducere documente din engleză / germană în română;  

● Traducere documente din limba română în limba engleză; 

 

Vă rugăm să ne transmiteți în scris oferta cât mai detaliată din care să reiasă atât costul total estimat per                    

categorie de servicii, cât și costul per subcategorii/ unități/ materiale către contact@maibine.eu sau             
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către adresa poștală mai sus menționată până la 15 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț.                 

În transmiterea ofertei, vă rugăm să ne transmiteți și datele de identificare fiscală ale entității pe care o                  

reprezentați, precum și o declarație cu privire la țara de origine a acesteia. 

 

Vă informăm că echipa de proiect, conform procedurilor interne cu privire la achizițiile publice ale               

organizației Mai bine, va lua în considerare și alte criterii în afara celor economice în realizarea selecției,                 

după cum urmează:  

 

❖ forma de organizare a operatorului economic: vom acorda prioritate unităților administrate de            

către o organizație neguvernamentală și/sau care funcționează ca întreprindere socială; 

❖ mărimea entității: vom prefera operatorii economici din categoria microîntreprinderilor și          

întreprinderilor mici și vom evita colaborările cu mari corporații / multinaționale; 

❖ locația entității: vom prefera entități/ operatori economici cât mai apropiați de Iași, orașul în              

care ne desfășurăm activitatea, în cazul în care acest lucru este posibil; 

❖ istoricul operatorilor economici în implicarea în campanii sociale și de mediu ;  2

❖ istoricul colaborării cu Asociația Mai bine; 
❖ certificarea produselor, serviciilor, proceselor, dacă este cazul, care să ateste respectarea unor            

criterii sociale și de mediu (de exemplu, eticheta ecologică europeană, certificarea Fairtrade); 
❖ originea produselor, dacă este cazul, prioritizând produsele fabricate / realizate cât mai aproape             

de locul de consum / utilizare. 

 

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în funcție de ofertele primite, vă putem solicita                  

realizarea unui material (o siglă, un nume pentru campanie, un scurt text, un concept de eveniment etc.)                 

pentru a facilita luarea unei decizii în cazul unor oferte care au punctaje similare, însă cu valori diferite                  

pe criteriile de evaluare menționate mai sus. 

 

Pentru solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați în scris la adresa de e-mail                

contact@maibine.eu.  
 

Cu mulțumiri,  

Echipa #GoEAThical din cadrul Mai bine: 
 

Alexandru Bodnar, Coordonator Campanii 

Anca Chirilă-Gheorghică, Coordonator Proiect  

Andreea Sofronea, Responsabil Administrativ și Financiar 

2 Transmiterea unui CV organizațional sau al unei prezentări al/a companiei ne va facilita analiza, drept pentru care 
încurajăm operatorii economici interesați să ne trimită pe lângă oferta de preț și portofoliu, dacă este cazul, astfel 
de documente care atestă implicarea în campanii sociale, de mediu sau alte activități de susținere a organizațiilor 
neguvernamentale, a întreprinderilor sociale, a societățiii civile.  
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