	
  

Anunţ publicitate
Cerere de oferte: Furnizare de materiale promoționale
Anunţ publicat la data de: 10 decembrie 2010
Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie şi sursele de finanţare ale acestuia:
Saatchi & Saatchi X Publicitate cu adresa de contact în strada Calea Şerban Vodă, nr. 133, Clădirile D-E, sector 4,
Bucureşti, România, partener în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/71/6.3/S/34434, contract semnat pentru
proiectul „Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural”, proiect cofinanţat
din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 publică prezenta cerere de ofertă pentru inscripţionarea şi furnizarea de materiale promoționale, Cod CPV
22462000-6 Materiale publicitare.
Specificaţiile tehnice ale materialelor promoţionale ce fac obiectul contractului de achiziţie: pe baza logoului furnizat în format vectorial de către achizitor furnizorul va inscripţiona – personalizare la o culoare –
şi va furniza următoarele:

Nr.

Produs

1

Umbrela

2

Geantă de umăr

3

Geantă din poliester
pliabilă

4

Set fleece

6

Pelerină de ploaie
reversibilă
Pălărie

7

Perie de păr

8

Pix de plastic

9

Pix cu iluminare

10

Set instrumente scris

11

Cană termoizolantă

5

Descriere
Umbrelă cu mâner de lemn, deschidere manuală.
Mărime: minim L 98,5 cm x diametru 104 cm.
Culori: roșu, albastru.
Geantă de umăr cu curea lungă pentru documente.
Dimensiuni minime 41 x 35,5 x 15 cm.
Culoare: albastru
Geantă din poliester pliabilă
Dimensiuni minime 44 x 33 x 14,50 cm.
Culori: roșu, albastru
Set fleece alcătuit din: căciulă, fular festonat,
manuși, eticheta imprimabilă. Mărime universală.
Material 100% polestier-fleece 230g/mp.
Culori: roșu, albastru.
Pelerină de ploaie reversibilă din PVC cu patenți și
capișon. Mărime XL. Culori verde/albastru.
Pălărie din paie pentru femei
Perie de păr rotundă pliabilă cu oglindă în cutie.
Diametru minim 6.5 cm x 3 cm
Pix de plastic transparent, cu bilă și iluminare, cu
baterii. Culoare: albastru
Pix cu iluminare. Culori: roșu, albastru.
Set instrumente de scris din trei piese din metal:
pix, creion și stilou. Culoare: negru.
Cană termoizolantă cu capac și părți din oțel
inoxidabil de minim 0,4 l. Dimensiune minim 18,8

Cantitate
1.000 buc.
(500 buc. culoare roşie şi
500 buc. culoare albastră)
800 buc.

4.500 buc.
800 buc. (400 buc. culoare
roşie şi 400 buc. culoare
albastră)
1.000 buc.
4.500 buc.
4.500 buc.
1.000 buc.
1.000 buc. (500 buc.
culoare roşie şi 500 buc.
culoare albastră)
1.000 buc
1.000 buc.

Nr.

Produs

12

Jachetă

13

Rucsac

14

Stick memorie USB

Descriere
cm h, diametru 8,2 cm. Culoare argintiu/negru.
Jachetă fără mâneci cu buzunare rezistentă la
contactul cu apa şi vântul; 100% nylon exterior,
100% poliester fleeece la interior.
Culori: roşu, albastru
Rucsac picnic pentru 2 persoane, buzunar principal
izolat, buzunar din față pentru tacâmuri de plastic,
2 farfurii și 2 pahare din plastic, 2 șervețele din
material, buzunare laterale din plasă, mâner și
bretele de umăr întărite.
Stick memorie USB îmbracat în piele naturală
neagră cu inel de prindere la chei.
Capacitate stocare: minim 4GB.

Cantitate

	
  

1.000 buc. (500 buc.
culoare roşie şi 500 buc.
culoare albastră)

200 buc.

1.000 buc.

Termenele de garanţie aplicabile tuturor produselor vor curge de la data livrării lor la achizitor şi vor fi valabile până la
data de 03 noiembrie 2012.
Condiţii de livrare:
Ofertantul va asigura transportul la adresa şi în termenul/termenele prevăzute în documentaţia pentru ofertanţi.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Modalităţi de prezentare a ofertei:
Oferta tehnică vacuprinde descrierea articolelor, precum si cantităţile care fac obiectul acestei achiziţii, ofertantul având
obligaţia de a demonstra îndeplinirea tuturor specificaţiilor aferente fiecărui articol solicitat/ofertat. Se vor respecta toate
celelalte condiţii de fond şi de formă conform documentaţiei pentru ofertanţi.
Oferta financiară va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat, şi va respecta toate celelalte condiţii de fond şi de formă
conform documentaţiei pentru ofertanţi.
De asemenea, ofertantul are obligaţia de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare, precum şi îndeplinirea /
respectarea tuturor celorlalte condiţii aplicable conform documentaţiei pentru ofertanţi.
Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru obţinerea documentaţiei pentru ofertanţi şi
pentru informaţii suplimentare la adresa de contact mai sus menţionată, la telefon: 031 730 0600, email:proiecte@saatchi.ro, persoană de contact Liliana Voinescu.
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul limită pentru primirea ofertelor la adresa de contact mai sus-menţionata este 21 decembrie 2010 ora 17:00.

