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Stimată doamnă, stimate domnule Director, 

 

         În vederea realizării achiziției de produse și servicii, pentru proiectul Festivalul Jocurilor 

A.D.K., care se va derula în perioada 15 septembrie - 15 decembrie 2017, vă solicităm să ne 

transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru produsele și serviciile menționate mai jos. 

         Proiectul beneficiază de cofinanțare de la bugetul local al Sectorului 5, prin Centrul Cultural și 

de Tineret “Ștefan Iordache”, în baza prevederilor legii 350/2005, privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

         A fost estimat un număr de peste 400 de participanți. Proiectul presupune organizarea unei 

campanii de evenimente sportive. Pentru serviciile organizare evenimente, se va urmării 

achiziționarea lor, sub forma unei oferte pachet, de la un singur furnizor. 

 

1. Premii – forme inedite din baloane 

2. Servicii organizare evenimente  

2.1. Pavoazare sală de sport - realizare decoruri baloane ( 450 buc. forme din baloane, 

ghirlande și inimi din baloane pentru fiecare eveniment, opțional inimi 3 D),  

2.2. Servicii foto-video ( aparatură foto și video, laptop, trepied, prelucrare foto-video, 

livrare pe CD/stick al clientului, opțional realizare foto suport de hârtie, realizare, 

montare, prelucrare, materiale video, creație artistică), 

2.3. Sonorizare ( microfoane, stație audio, boxe, laptop, trapied, realizare și montare imn 

A.D.K.)  

2.4. Servicii artistice ( animatori eveniment, 2 mascote, Domnul de Karate, costume 

personaje,  materiale sportive diverse – cercuri, jaloane, frânghii, corzi, eșarfe, bețe din 

burete) 
 

         În  ofertă  vă  rugăm  să  se  specifice  cantitatea,  calitatea  și  prețul produsului (premii) 

precum și prețurile serviciilor solicitate. Totodată vă rugăm să ne transmiteți dacă există și alte 

condiții legate de cererea noastră ( transport, alte condiții de livrare, etc.), precum și eventualele 

reduceri de prețuri. 
 

         Vă mulțumim pentru celeritatea cu care veți da curs solicitării noastre. 

 
 

              Cu considerație, 

     Asociația “C.S.A.M.OLIMPIC” 

                    Președinte 

    Popa Victor Haralambie Alexandru                            

                                                                                        Adresa e-mail : domnuldekarate@gmail.com 

                                                                                        Telefon : 0723.493.916    
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