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Nr. : .......... /.................................
Către:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Stimată Doamnă / Stimate Domn,
În vederea implementării în bune condiŃii a proiectului “CONSERVAREA BIODIVERSITĂłII
PRINTR-UN MANAGEMENT ADECVAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE „MOLDOVA
SUPERIOARĂ”, acronim CONBIOMOLDAVIA”, Contract: Contract 141042 / 17.06.2013, SMISCSNR 43343, finanŃat prin programul Programul OperaŃional Sectorial „MEDIU”, Axa Prioritară 4
„Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia naturii", Domeniul major de
intervenŃie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităŃii
şi reŃelei Natura 2000, Solicitarea de proiecte nr. V / 2012.

AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina urmează să achiziŃioneze
“Servicii de elaborare studii (Studiu de evaluare a schimbărilor atitudinal - comportamentale
faŃă de conservarea biodiversităŃii în rândul populaŃiei din unităŃile administrative pe al căror
teritoriu este aria naturală)”, cod CPV 79330000-6.

Obiectul contractului este descris de următoarele specificaŃii tehnice, care constituie cerinŃe
minime obligatorii, atât pentru modul şi condiŃiile de realizare, cât şi pentru conŃinutul ofertei
tehnice:
Nr.
Denumire
crt.

1

Specificatii tehnice

Studiu
privind
evaluarea
schimbărilor
atitudinal
comportamentale
faŃă de conservarea
biodiversităŃii
în
rândul populaŃiei, în
rândul
factorilor
decizionali, a tinerilor
şi cetăŃenilor
din
zonă.
1 buc.

Studiul va fi realizat prin comparaŃie statistică între situaŃia prezentă la debutul
proiectului şi cea de la finalul acestuia, în urma consultării unui număr de 500
chestionare distribuite de către AsociaŃia GEC Bucovina (beneficiarul), pe bază
de voluntariat (250 la debut şi 250 chestionare la finalul proiectului) şi a unui
număr de 500 de fişe (250 la debut şi 250 fişe la finalul acŃiunii).
Scopul studiului este de cuantificare a procentului din cadrul grupului Ńintă al
proiectului care la finalul proiectului va conştientiza valoarea serviciilor pe care
le oferă ecosistemele din aria naturală protejată „Moldova Superioară“.
Sondajele de opinie realizate pe baza de chestionare şi fişe de evaluare, de
către beneficiar, conŃin informaŃii privind: nivelul de informare cu privire la
noŃiunile: biodiversitate, ecosisteme, servicii ecosistemice, reŃeaua Natura
2000, rolul managementului de mediu integrat în situl Natura 2000; nivelul de
cunoaştere al serviciilor pe care le oferă ecosistemele naturale; modul în care
conservarea speciilor/ habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000
afectează activităŃile socio- economice din zonă; gradul de cunoaştere al
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oportunităŃilor pe care le oferă existenŃa ariei naturale protejate pentru
proprietarii de terenuri în situl Natura 2000; frecvenŃa, durata şi scopul
prezenŃei umane în interiorul sitului şi comportamentul acestora în aria
naturală protejată.
Studiul va fi livrat în :
a) Format electronic .doc (Word), pe suport CD (3 exemplare).
b) Format tipărit, pe suport hârtie (3 exemplare).

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteŃi oferta dumneavoastră de preŃ pentru prestarea
serviciilor de elaborare de studii în conformitate cu cerinŃele mai sus menŃionate.
Criteriul de selectie va fi „preŃul cel mai scăzut“, în condiŃiile respectării integrale a cerinŃelor
tehnice prezentate mai sus.
Oferta va fi comunicată către AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina,
până la data de 31 august 2013, ora 16,00, la adresa: Suceava, str. Nicolae Balcescu, nr.1,
parter, jud. Suceava, cod poştal 720066 (tel / fax : 0230 – 523 810, 0230 – 523365).
Bugetul alocat este de maxim 2.000,00 lei (fără TVA), conform alocării financiare ce
reprezintă Anexa la Contractul de FinanŃare.
Nu se permit oferte alternative.
Nu se permite actualizarea preŃului contractului.
Deschiderea ofertelor se va face în data de 31 august 2013, ora 17,00.
Durata contractului începe în ziua următoare emiterii Ordinului de începere contract, după
semnarea acestuia de către ambele părŃi, şi durează până la recepŃia serviciului contractat,
dar nu mai târziu de 30 aprilie 2015.
Depunerea ofertei implică automat responsabilitatea ofertantului pentru îndeplinirea tuturor
atribuŃiilor stipulate în prezenta invitaŃie pentru depunere ofertă.
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră, în speranŃa unei bune colaborari ulterioare.
Reprezentant legal,
Preşedinte AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina,
Loreta CAUTEŞ
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