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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
CRJM anun?? concurs pentru selectarea unei companii care
va presta servicii de predare a limbii engleze pentru membrii
Asocia?iei
admin2706 admin2706 · Monday, June 19th, 2017

CRJM solicit? oferte de pre?uri pentru selectarea unei companii în vederea prest?rii serviciilor de
predare a limbii engleze generale ?i limbii engleze specializate pentru domeniul juridic, pentru
membrii Asocia?iei. Programul cursurilor va fi elaborat astfel încât s? r?spund? cerin?elor
membrilor Asocia?iei care urmeaz? s? frecventeze cursurile ?i se va focusa atât pe abilit??ile de
vorbire, ascultare, citire ?i scriere, precum ?i pe aspectele ce vizeaz? îmbun?t??irea gramaticii,
vocabularului, pronun??rii, fluen?ei verbale, expresiilor idiomatice etc.
Detalii tehnice:
Num?rul de nivele: va fi stabilit în func?ie de nivelul actual al persoanelor instruite;
Num?rul de ?edin?e pe s?pt?mân?: 2 sau 3, cu durata de 1,5 h sau 2,0 h;
Num?rul persoanelor instruite pentru cursul de englez? general?: 3-4 persoane;
Num?rul persoanelor instruite pentru engleza juridic?: 10 persoane;
Loca?ia de prestare a cursului: sediul CRJM, str. A. Sciusev 33, Chi?in?u;
Metode de predare: inovative ?i interactive.

Compania selectat? va presta serviciile solicitate conform condi?iilor indicate de CRJM în prezenta
solicitare de oferte ?i în baza contractului de prestare servicii semnat între p?r?i (compania
selectat? ?i CRJM).
Criteriile de selec?ie:
Oferta tehnic? (experien?a ofertantului, portofoliul de clien?i, aplicarea metodelor inovative de
predare) – 70%;
Oferta financiar? – 30%.

Oferta va con?ine informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
1. Date despre companie (denumirea, adresa po?tal?, telefonul de contact, adresa electronic?,
persoana responsabil?, rechizitele bancare, semn?tura persoanei responsabile ?i amprenta
?tampilei);
2. Scurt? descriere despre metodele de predare aplicate ?i caracteristicile/detaliile cursurilor
propuse.
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3. Oferta financiar? (completat? dup? modelul ata?at la prezenta solicitare. V? rug?m s? face?i click
pe acest enun? pentru a desc?rca modelul de ofert? financiar?). Pre?urile vor fi indicate în MDL,
inclusiv cu TVA la cota 0%, (beneficiarul urmeaz? s? prezinte prestatorului setul de documente
confirmative pentru aplicarea TVA la cota zero).

Pre?urile indicate în oferte vor fi finale ?i nu vor putea fi ajustate dup? termenul-limit? de
prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în
alt? valut? vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limit? pentru prezentarea ofertelor.
Oferta trebuie s? fie datat?, semnat? ?i ?tampilat? de compania ofertant? ?i expediat? prin e-mail
la olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.?ciusev nr.33, MD-2001,
mun. Chi?in?u), pân? pe 30 iunie 2017.
To?i ofertan?ii, care vor depune ofertele, vor fi anun?a?i despre decizia cu privire la compania
selectat? dup? finalizarea procesului de selectare a ofertelor, îns? nu mai târziu de 6 iulie 2017.
Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601
ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@old2.old.crjm.org
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