
 
 
 
 
 
 

 

Nr.1525 din 01.04.2021 

Solicitare de ofertă, 

           

În vederea realizării prin Achiziție directă, a materialelor promotionale în cadrul Proiectului 

“Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație 

din România – ANELIS PLUS 2020” vă  rugăm ca, până la data de 05.04.2021, ora 12.00, să ne trimiteţi 

oferta dumneavoastră, fundamentată pe cerințele prezentate mai jos. 

Denumire produs UM CANT 

Lot - Materiale promoționale 

1.1 Flyer (210*98mm, 130g/mp 4+4) policromie.  

Machetarea  și realizarea grafică, conform Manualului de Identitate Vizuală POC 

2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite de la 

beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de tipărirea finală(trebuie luat 

avizul de la OI). Ofertantul trebuie să asigure transportul până la data de 12.04.2021, 

la sediul Anelis Plus, B-dul Carol I, nr. 11, Iași 

buc 2500 

1.2 Broșură A5, 130 g, 4+4 culori, 20 pagini + copertă, policromie.  

Machetarea  și realizarea grafică, conform Manualului de Identitate Vizuală 

POC2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite de la 

beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de tiparirea finală(trebuie luat 

avizul de la OI). Ofertantul trebuie să prezinte poza și descrierea produsului și să 

asigure transportul până la data de 12.04.2021, la sediul Anelis Plus, B-dul Carol I, 

nr. 11, Iași  

buc 150 

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (se vor oferta toate produsele din cadrul lotului) 

 Preţul total trebuie sa includă și prețul pentru ambalare, transport si orice alte costuri necesare 

livrarii produselor în locația solicitată. 

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a impiedica avarierea sau deteriorarea lor în 

timpul transportului catre destinatia finala. 

 Adjudecarea se va realiza la nivelul intregii oferte iar contractul se va atribui pe criteriul 

preţului cel mai scăzut în condiţiile conformităţii tehnice a ofertei cu cerinţele minime din 

prezentul document. 

 Termenul de plată: în maxim 30 de zile de la procesul verbal de recepţie a produselor. 

 Oferta va fi valabilă 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.  



 
 
 
 
 
 

 

Oferta se transmite la adresa de e-mail cristina_lupu1000@yahoo.com (dacă dimensiunea email-ului 

depăşeşte 8Mb, atunci vor fi transmise 2 sau mai multe e-mail-uri).  

Alte detalii privind produsele care fac obiectul ofertării pot fi solicitate doamnei Alina Buțula la adresa de 

e-mail alina_butu@yahoo.com 

Prin depunerea ofertei, ofertantul iși exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de 

valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, conditiilor de livrare si transport.   

 

 

 

Asistent Achiziții Proiect Anelis Plus 2020 
Ing Cristina LUPU 
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