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Nr. de înregistrare 1703/9.11.2017

RELANSARE CERERE DE OFERTĂ
PENTRU SERVICII DE EDITARE, TIPĂRIRE, PRODUCȚIE ȘI LIVRARE MATERIALE DE VIZIBILITATE

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodare culturală a BPI şi
RTT în România, FAMI/17.03.03

I. Cadru general
Fundaţia Schottener Servicii Sociale implementează proiectul cu finanţare nerambursabilă REACT_RO:
resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodare culturală a BPI şi RTT în România,
FAMI/17.03.03, din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare, prin intermediul Inspectoratului General
pentru Imigrări. Acest proiect este implementat în România alături de Institutul Intercultural Timişoara
(IIT) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul din România în perioada iulie 2017ianuarie 2019 în două etape (iulie 2017- iulie 2018, etapa I- iulie 2018- ianuarie 2019, etapa II).
Proiectul urmăreşte dezvoltarea a unui pachet de resurse educaționale pentru învățarea limbii române și
orientarea în societatea românească a persoanelor care au obţinut o formă de protecţie internaţională şi
a resortisanţilor ţărilor terţe din România. În mod specific, vor fi realizate un cadru curricular şi o serie de
manuale şi instrumente utile de învăţare care să răspundă nevoilor reale de integrare în societarea
românească a cursanţilor. De asemenea, vor fi realizate şi ghiduri pentru formatori însoțite de materiale
necesare evaluării competențelor lingvistice.
Conform contractului de finanţare, în cadrul proiectului este prevăzută realizarea şi distribuirea de
materiale de vizibilitate. Acestea vor fi distribuite participanților la activitățile proiectului (seminarii,
sesiuni de formare etc.), colaboratorilor, insitutuţiilor şi autorităţilor publice în perioada de implementare
a proiectului.
II. Obiectiv
Prezenta cerere de ofertă vizează selecţia unui furnizor pentru editare, tipărire, producție și livrare
materiale de vizibilitate. Potenţialii furnizori vor transmite oferta de preţ în RON, cu TVA evidenţiat separat
pentru fiecare din produsele descrise la punctul 3.
Bugetul maxim aferent acestei achiziţii este 8403.36 Ron fără TVA.
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III. Specificaţii tehnice
Nr. crt.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Produs

Nr.bucăţi

Termen de
livrare

Roll-up, dimensiune 85 cm x 200 cm, policromie, casetă din aluminiu,
bară metalică din 3 parţi interconectate, geantă pentru transport
Mape, policromie față, plastifiată o față, format finit RA4, finit 215 x
305 mm, deschis 430 x 305 mm, 350 g/mp, buzunar aplicat branduit,
carton lucios/mat, cotor dublu big cotor de 4-5 mm
Pix-uri cu pastă albastră, personalizate cu 1 culoare
Memory stick-uri tip carte de vizita, min 8 GB, personalizate cu 1
culoare
Planner anual de perete pentru anul 2018, dimensiune A1,
personalizate cu 1 culoare, se livreaza cu marker negru nepermanent
prevăzut cu guma de sters. Plannerul va fi avea o suprafață din plastic
durabilă care să permită incripţionarea şi ștergerea conținutului
adaugat ulterior cu markerul nepermanent. Pentru livrare, plannerul
va fi ambalat în cutii de carton.
Caiete, marimea A5, coperti 300g/m2, coperta 1 personalizată cu
policromie, 40 file albe 80g/m2 neinscriptionate, legate cu spirală în
partea laterală.
Pungi personalizate din hârtie, 200g/m2/ policromie, intăritură
baza şi maner, dimensiuni 36X23X9cm +/- 15%)
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20.12.2017

150

20.12.2017

150
150

20.12.2017
20.12.2017

50

20.12.2017

150

20.12.2017

150

20.12.2017

Toate materialele tiparite ce fac obiectul prezentei cereri de ofertă trebuie să respecte regulile de
vizibilitate pentru proiectele finanțate din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.
Toate produsele vor fi personalizate cu texte şi sigle diferite. Pentru personalizarea tuturor produselor de
mai sus, Fundaţia Schottener Servicii Sociale va trimite ofertantului câștigător cerinţele de identitate
vizuală, textele şi siglele partenerilor, în variantă editabilă.
În funcție de ofertele primite și de bugetul alocat acestei achiziții, numărul exact de produse solicitate va
fi stabilit prin contractul de prestări servicii, încheiat ulterior cu ofertantul declarat câștigător.
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IV. Criterii de selecţie
Criteriile de selecție a ofertei câştigătoare sunt următoarele :
1. preţul cel mai scăzut 100%
2. conformitatea cu cerinţele de natură tehnică şi cantitativă descrise la punctul III.
3. transmiterea unor mostre nepersonalizate in format electronic din fiecare produs ofertat.
Nerespectarea criteriilor 2 si 3 de mai sus va conduce la respingerea ofertelor.
Oferta se va întocmi RON in limba română şi va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data depunerii.
În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare aceasta va deveni anexă la contractul de achiziţie ce va
fi incheiat în perioada de valabilitate a ofertei.
V. Cerinţe
În vederea realizării selecţiei, potenţialii candidaţi trebuie să depună următoarele documente:
- Fotocopie a certificatului de înregistrare fiscală pentru candidaţii care sunt societăţi comerciale;
- Detalii administrative despre furnizor – Formularul 1
- Propunerea conţinând oferta tehnică - Formularul 2 semnat şi ştampilat.
- Propunerea financiară exprimată în RON fără TVA , Formularul 3 semnat şi ştampilat.

VI. Termen limită
Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită până la data limită de 23 noiembrie 2017, ora 12:00 documentele
menţionate punctul VII. Documentele pot fi transmise în format electronic pe adresa
ioanarpal@gmail.com sau trimise prin poştă, curier sau predare personală la următoarea adresă:
Str. Constantin Aricescu 18, Et. 3, Ap. 6, sector 1, Bucuresti
cu titlul e-mailului sau plicului/pachetului sigilat :
“CERERE DE OFERTĂ PENTRU MATERIALE VIZIBILITATE FAMI 17.03.03”
Depăşirea termenului de depunere a ofertelor conduce la descalificarea ofertantului.
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VII. Calendar estimativ
Nr
crt.

ACTIVITATE

DATA ESTIMATA

1. Relansarea cererii de ofertă
2. Primirea de clarificari privind documentaţia şi condiţiile din
cererea de ofertă
3. Răspunsul la clarificari privind documentaţia şi condiţiile
din cererea de ofertă
4. Termenul limită de depunere a ofertelor
5. Deschiderea ofertelor
6. Finalizarea evaluarii ofertelor
7. Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării
ofertelor
8. Semnarea contractului

9.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
23.11.2017, ora 12:00
24.11.2017
24.11.2017
27.11.2017
30.11.2017

VIII. Contact
Pentru informaţii suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon
0773 336 674 sau email: ioanarpal@gmail.com persoană de contact Ioana Barbu.
Solicitările de clarificări sosite cu mai puţin de 2 zile înaintea termenului limită de depunere, nu vor fi
procesate.
Copii ale solicitărilor de clarificări, incluzând răspunsurile furnizate, vor fi transmise prin email tuturor
ofertanţilor care s-au arătat interesaţi de cererea de ofertă, fără a dezvălui numele ofertantului care a
făcut solicitarea de clarificări.
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