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Solicitare de oferte de preț
Cod proiect:
Titluproiect:
Beneficiar:
Titlu dosar de achiziție:
Tip achiziție:

136230
Majorat
FUNDATIA SFANTUL FRANCISC
Dezvoltare platforma
servicii

Fundația Sfântul Francisc a obţinut de la Fondul Social Europea asistența financiară nerambursabilă,
pentru finanţarea proiectului „Majorat” (Proiectul) şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste
fonduri pentru achiziţia servicii de dezvoltare platforma.
Valoarea totală estimată pentru aceste produse este: 20,000 lei, fără TVA

I.

Descrierea serviciilor

Platofma on-line integreaza Reteaua Alumni a tinerilor care au parasit unitatile Fundatiei Sfantul
Francisc, reteaua de sprijin alcatuita din intreprinzatori interesati in angajarea acestor tineri,
precum si baza de date, respectiv profilurile online ale tinerilor calificati in cadrul proiectului.
Imbunatatiri / beneficii: Tinerii din grupul tinta, inclusi in reteaua Alumni si/sau in baza de date a
tinerilor calificati in cadrul proiectului vor avea sanse imbunatatite de acces la ocupare, prin
intermediul unei retele de intreprinzatori care sunt deschisi catre angajarea tinerilor din sistemul
institutionalizat de protectie, crescand astfel si sansele mentinerii locului de munca de catre tineri,
in conditii de nediscriminare, favorabile integrarii profesionale pe termen lung.
Platforma va avea 3 functii de baza:
1. BAZA DE DATE ALUMNI ONLINE, cu datele personale a tinerilor care au parasit unitatile de
protectie a copilului din reteaua proprie a Fundatiei.
2. RETEAUA DE SPRIJIN alcatuit din intreprinderi, dispusi sa colaboreze cu Fundatia Sfantul Francisc
in vederea angajarii tinerilor din grupul tinta.

3. PROFILURI ONLINE al tinerilor care in cadrul proiectului au obtinut o calificare. Informatiile de
profil ale tinerilor vor fi actualizate in mod continuu. Pentru fiecare tanar se va realiza un foto / clip
video si un CV, ca modalitate de prezentare si recomandare a acestuia catre potentialii angajatori.
Utilizatorii platformei vor fi tinerii din grupul tinta, in cautarea unui loc de munca, membrii retelei
de sprijin, precum si alti angajatori in cautarea de forta de munca calificata. Pana la finalul
proiectului platforma va include minim 56 tineri inclusi in baza de date Alumni, minim 30 de
intreprinzatori, membri ai retelei de sprijin, si minim 54 de tineri care au obtinut o calificare in
cadrul proiectului.
Descriere tehnica sumara:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Design modern, atractiv, responsiv în concordanță cu regulile de vizibilitate ale proiectului
Bazată pe WordPress sau similar
Roluri de utilizatori: Alumni, Tutore, Administrator tutori, Reprezentant întreprindere cu
permisiunile specifice pentru conținutul accesibil
Formulare front-end pentru înregistrarea noilor tipuri de utilizatori
Formular de logare care deschide un tip separat de pagină de administrare pentru diferiții
roluri de utilizatori: fiecare rol are permisiuni separate de adăugare și editatare de conținut
Toți utilizatorii platformei cu rolurile noi pot adăuga, edita și sterge conținutul permis de
rolul lor prin front-end, fără să fie necesară accesarea zonei de administrare back-end
o Pentru Alumini: aplicare pentru diferitele anunțuri de angajare a întreprinderilor
parteneri; modificări de bază la profil; vizualizarea listei de aplicare la anunțuri
o Pentri Întreprinderi parteneri: adăugarea și modificarea informațiilor de prezentare
a firmei în profil; adăugare, modificare, ștergere anunțuri de angajare; listarea
aplicanților pentru fiecare anunț
o Pentru Tutori: adăugarea și editarea tuturor infirmațiilor necesare pentru tinerii
pentru care sunt responsabili: CV, fotografii, video de prezentare, profil intern doar
pentru tutori, profil public, completarea tutur formularelor necesare cerute de
proiect online, generare rapoarte tabulare pentru tinerii în responsabilitatea lor.
o Pentru Administratori tutori: toate permisiunile și funcțiile Tutorilor dar au acces la
datele tuturor tinerilor, pot crea rapoarte tabulare filtrabile pentru toată rețeaua de
sprijin.
Secțiune de prezentare a tinerilor Alumni filtrabilă cu profil separat, cu poze, video de
prezentare, text de prezentare, etc.
Secțiune de anunțuri de angajare cu listă filtrabilă a anunțurilor, buton de aplicare la fiecare
loc de muncă disponibil pentru tinerii logați
Secțiune de descriere a proiectului

•

Sectiune de descriere a fundației

Tehnologia utilizată în dezvoltarea platformei nu trebuie să implice costuri suplimentare de
liecnțiere din partea beneficiarului. Se solicit servicii de găzuire a platformei în perioada
implementării proiectului (data finalizare: 20 septembrie 2023). Platforma trebuie să respecte o
linie de design corespunzătoare cu cerințele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele
Structurale 2014-2020.
I.

Termeni si conditii:
a. Recepția platformei se va efectua în maxim 180 zile calendaristice de la primirea
comenzii scrise din partea Beneficiarului.
b. Documente solicitate:

Propunerea tehnico-financiară va fi elaborată respectând configurația specificațiilor tehnice
stabilite prin prezentul caiet de sarcini. I. Prețurile unitare vor fi exprimate în RON, fără TVA. TVA va
fi exprimat separat.
Oferta dvs. va fi depusă prin e-mail (office@magnificat.ro) și trebuie sa rămână valabilă 45 de zile
de ladata limită de depunere a ofertei de preț. Nu se acceptă ofertă alternativă.
II.

Plata se va efectua pe baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a
serviciilor livrate, în maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Serviciile vor fi recepționate
calitativ și cantitativ la sediul Cumpărătorului.

III.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor :
Data de 16.10.2020, orele 14:00

Persoană de contact Nagy Gabor, e-mail: office@magnificat.ro, tel: 0745-218-418.

IV.

Ofertele vor fi evaluate şi contractul va fi acordat entității care oferă cele mai multe
avantaje pentru realizarea scopului proiectului pentru articolele şi cantităţile solicitate,
respectiv se încadrează în limitările bugetare.

Întocmit de,
Nagy Gabor
Manager de proiect

Aprobat de,
Böjte Csaba
Președinte

