Instrucțiuni pentru participanți

Scopul lucrărilor
Fundația urmărește să selecteze o companie prestatoare de servicii de design (Contractant) pentru
realizarea unui proces complex de redefinire/înnoire a identității sale vizuale.
Fundația va contracta compania cu o experiență relevantă, care a demonstrat creativitate, unicitate
și o bună înțelegere a tendințelor în design.
Pentru participarea la concurs, fiecare ofertant va depune un dosar format din oferta tehnică și
oferta financiară, în baza formularului anexat. Ofertantul poate să anexeze și alte documente în
suportul propunerii sale.

Oferte
1. Oferta tehnică va include:
 Informații despre companie: de ex. Extras din Registrul de stat al persoanelor
juridice sau un alt act care va confirma înregistrarea companiei
 Informații despre experiența anterioară care să includă obligatoriu exemple de
lucrări efectuate, relevante prezentului concurs (Termeni de Referință)
 Date de contact ale beneficiarilor, scrisori de recomandare, de mulțumire
 Informații detaliate despre echipa care va implementa proiectul
 Viziunea ofertantului despre procesul de desfășurare a lucrărilor
2. Oferta financiară va include:
 Suma totală inclusiv TVA, în Dolari SUA
 Preț pentru fiecare livrabil, menționat în Termenii de Referință
Ofertanții pot anexa și alte documente în susținerea propunerii lor.

Scorul final (maximum 100 de puncte) este suma scorului ofertei tehnice (maximum 80 de puncte) și
ofertei financiare (maximum 20 de puncte). După prima etapă a evaluării ofertelor tehnice
(Experiența, Componența echipelor și Viziunea prezentată în scris) Fundația va invita candidații din
lista scurtă pentru un interviu/prezentare, în baza căruia vor fi atribuite punctele finale pentru oferta
tehnică. Vor fi invitați să-și prezinte oferta doar acei candidați care vor acumula cel puțin 45 de
puncte la prima etapă. Dacă un candidat nu va avea posibilitate să-și prezinte oferta la sediul
Fundației, la solicitarea lui, poate fi organizată prezentarea în regim de videoconferință.

Procedura de selecție
Procedura de evaluare și selecție va avea loc în 3 etape:
1. Evaluarea experienței, componenței echipelor și a viziunii candidaților

2. Intervievarea/ Prezentarea candidaților
3. Analiza ofertelor financiare și atribuirea scorurilor respective

Punctaje
Etapa I. Punctaj oferit în rezultatul analizei dosarelor.
Experiență:







Câte proiecte similare/ relevante au fost prezentate? (max. 3 puncte)
Printre lucrările prezentate, sunt ale unor organizații non-profit? (max. 3 puncte)
Cât de originale sunt lucrările prezentate? (max. 9 puncte)
Câtă valoare estetică au lucrările prezentate? (max. 15 puncte)
Câte scrisori de recomandare/referințe au fost prezentate, cât de relevante și cât de
laudative sunt? (max. 5 puncte)
Ofertantul este membru al unor asociații profesionale, are premii profesionale? (max. 5
puncte)

Echipă:




Numărul personalului prezentat este suficient? (max. 5 puncte)
Este clar cum vor fi distribuite rolurile în echipă, este relevantă distribuirea? (max. 5 puncte)
Cât de experimentați sunt membrii echipei? (max. 5 puncte)

Viziune:


Cât de clar este prezentată viziunea și valorile ofertantului? (max. 5 puncte)

Etapa II. Punctaj oferit în urma prezentării/ interviului



Cât de mult viziunea corespunde cu valorile Fundației, bunele practici și respectă Termenii
de referință? (max. 10 puncte)
Cât de mult prezentarea ofertei și a viziunii, în special, este originală, inspiră, transmite
încredere în buna desfășurare a lucrărilor? (max. 10 puncte)

Depunerea dosarelor de participare:


sau

Ofertele tehnice și financiare urmează să fie expediate în mesaje separate, prin email:
Doamnei Elena Vacarciuc, Director Financiar; evacarciuc@soros.md, în linia de subiect
urmează să fie menționat „Visual identity”



Ofertele tehnice și financiară urmează să fie expediate în plicuri separate la adresa: str.
Bulgară nr. 32, Municipiul Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
În atenția Doamnei Elena Vacarciuc, Director Financiar al Fundației Soros – Moldova pentru
concursul „Visual Identity”
De la: Denumirea companiei, adresa și alte date de contact.
Data prezentării ofertei.

Toate ofertele urmează să fie recepționate până 12 martie 2020, ora 12:00 EET.
Fundația nu poate garanta confidențialitatea ofertelor expediate prin email.
Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În
lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au
fost recepționate
Ofertele vor fi examinate de Comisia de Achiziții a Fundației Soros – Moldova.
Participanții vor fi invitați la ședința Comisiei de Achiziții la care vor fi deschise ofertele tehnice.
Fundația își rezervă dreptul să anuleze concursul în cazul în care nu va identifica oferta potrivită.
Contractantul va desfășura lucrările cu maximă diligență și eficiență. Plata se va face într-o singură
tranșă, după semnarea actului de predare-primire a serviciilor. Plata se va face în lei moldovenești
(MDL) la cursul BNM în ziua plății.
Fundația nu va rambursa participarea la prezentări sau la pregătirea ofertelor.
Ofertanții pot participa la deschiderea plicurilor cu ofertele tehnice, care va avea loc la începutul
ședinței Comisiei.

Instructions

Scope of work
The Foundation is looking for a provider of design services (the Contractor) to perform a complex
process of redefining the organization's visual identity.
The Foundation will contract the company with relevant experience, which has shown creativity,
uniqueness, and a good understanding of design trends.
To participate in the selection, each competitor will submit a set of documents, including the
technical offer and the financial offer using the provided form. The bidder can attach to the financial
offer form any additional documents that support their offer.
Offers
1. The technical offer shall include:






Company information: e.g. Extract from the State Register of legal acts or another
document, which proves the official registration of the company
Information on previous experience: mandatory - samples of works performed relevant to
these Terms of Reference;
Contact details of references, letters of recommendation
Information on the personnel assigned, including the relevant experience of the team
members
The vision, philosophy of the company on the process of carrying out the tasks mentioned in
these Terms of Reference

2. Financial Offer:



the total amount including VAT, in USD
price for each deliverable mentioned in these Terms of Reference

The tenderers may attach other documents, which they consider relevant.
The final score (maximum 100 points) is the sum of the score of the technical offer (maximum 80
points) and the financial offer (maximum 20 points). After the first stage of the evaluation of the
technical offers (Experience, Team composition and Vision presented in writing) the Foundation will
invite the candidates from the short list for an interview / presentation, based on which, the final
points for the technical offer will be assigned. Only candidates who will accumulate at least 45 points
in the first stage will be invited to present their offer. If a candidate will not have the opportunity to
submit his offer at the Foundation's headquarters, at its request, a video conference presentation
could be organized.

Selection procedure

The review and selection of the best offer will be carried out in three stages:
1. Evaluation of the experience, the composition of the teams and the vision of the candidates
2. Presentations/ Interview with the shortlisted candidates
3. Review of financial offers and assigning of the score

Scores
Stage I. Score offered on the submitted offers
Experience:







How many similar/ relevant projects have been submitted? (max. 3 points)
Are there non-profit organizations among the works presented? (max. 3 points)
How original are the works presented? (max. 9 points)
How much aesthetic value do the works have? (max. 15 points)
How many letters of recommendation / references were presented, how relevant and how
commendable are they? (max. 5 points)
Is the bidder a member of professional associations; does it have professional awards? (max.
5 points)

Team:




Is the number of personnel included in the team sufficient? (max. 5 points)
Is it clear how the roles will be distributed in the team, is the distribution relevant? (max. 5
points)
How experienced are the team members? (max. 5 points)

Vision:


How clearly presented are the tenderer's vision and values? (max. 5 points)

Stage II. Score offered as a result of the presentation / interview



How much does the vision correspond to the values of the Foundation, good practices and
respect the Terms of reference? (max. 10 points)
How much is the presentation of the offer and the vision, in particular, original, inspiring,
transmitting confidence in the smooth running of the works? (max. 10 points)

Submit your offers to:


or

The technical and financial offers will be sent in separate emails to Ms. Elena Vacarciuc,
Financial Director; evacarciuc@soros.md with the mention "Visual Identity" in the subject
line



The technical and financial offers will be submitted in separate sealed envelopes to the
address: 32 Bulgară str, Chișinău MD-2001, Republic of Moldova
The following information will be indicated on the envelope:
For: Ms. Elena Vacarciuc, Financial Director of the Soros Foundation -Moldova, „A renewed
visual identity of the Soros Foundation -Moldova”
From: Bidder's name, address and contact details
Date of the presentation of the offer

All offers shall be received by 12:00 EET, March, 12th 2020.
The Foundation cannot guarantee the confidentiality of the offers sent by email.
Please make sure you receive a confirmation message regarding the reception of your offer. In the
absence thereof, the Foundation does not bear responsibility for the electronic files sent but not
received.
The offers will be reviewed by the Procurement Commission of the Soros Foundation – Moldova.
Participants will be invited to the Procurement Commission meeting where the technical offers will
be opened.
The Foundation reserves its right to cancel the competition.
The Contractor shall submit the deliverables described in the Terms of Reference with due diligence
and efficiency. The payment will be made in a single instalment, after the approval of the final
deliverables, proved by the signing of the written acceptance of the services. The payment will be
made in Moldovan lei (MDL) at the National Bank of Moldova exchange rate on the day of the
payment.
The Foundation will not provide any remuneration or reimbursement to cover participation in
presentations or the preparation of the offers.

The bidders can participate in the opening of the envelopes with the technical bids, which will take
place at the beginning of the Procurement Committee’s meeting.

