Nr. 2109/13.07.2022

SOLICITARE DE OFERTA
În vederea achiziționării de Servicii de informare si publicitate, prin achiziție directă, vă rugăm ca,
până la data de 14.07.2022 ora 15.00, să ne trimiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) sau e-mail
cristina_lupu1000@yahoo.com sau adresa de email ecghisa@yahoo.fr pentru serviciile de mai jos:
Nr. crt.

Denumire produs
Servicii de publicare anunț/comunicat de presă

UM

Cant

Anunț

1

1 comunicat de presă, color, ziar național, pentru încheierea proiectului
proiectul “Acces Național la Literatura Științifică pentru Susținerea
Sistemului de Cercetare și Educație din Romania – Anelis Plus 2020”, Cod
SMIS: 102839 Nr.Contr: 1/Axa1/18.07.2017 MRDAPFE-DGPEC –
Programul Operational Competitivitate
1

Nr. comunicate de presa/ anunturi de presa încheiere proiect = 1 buc.
Caracteristici tehnice comunicat de presă:

Dimensiuni anunț/comunicat: minim 256 cmp;
 Format: lățime între 11-17 cm; înălțime între 16-23 cm.
 Anunțul / comunicatul va fi încadrat în chenar;
 Anunțul se va publica color;
 Data publicării: Publicarea se va face după acceptul beneficiarului intern privind bunul de tipar, în
termen de maxim 1 zi de la primirea BT;

 Publicarea anunțului va fi făcută în interiorul ziarului;
 Ofertantul se va ocupa de toate detaliile necesare publicării anunțului (machetare, aranjare în pagină),
astfel încât anunțul să fie ușor lizibil. Macheta în vederea obținerii bunului de tipar din partea
beneficiarului va fi transmisă în timp util în vederea publicării în perioada solicitată;
 Va fi livrat către beneficiar (achizitor) un exemplar din numărul ediției de apariție a anunțului publicat,
în maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării;
 Comunicatul/ anunțul va respecta condițiile stipulate in Manualul de Identitate Vizuala pentru
Instrumentele Structurale 2014-2020;
 Anunțurile vor respecta toate cerințele finanțatorului în ceea ce privește dimensiunea, conținutul,
identitatea vizuală etc. și vor avea ca scop mediatizarea proiectului și a finanțatorului, precum și
atragerea atenției beneficiarilor direcți și indirecți ai proiectului;
 Comunicatul / anunțul de presă va fi publicat pana cel tarziu 17.07.2022 (data închidere proiect). Plata se
va face după prestarea după prestarea serviciilor.
 Oferta va conţine preţul în lei fără TVA/UM, termenul de valabilitate al ofertei, acordul privind termenul
de plată, numele cotidianului în care se va face publicarea, dimensiunea anunţului. Bugetul alocat acestei
achiziţii este: 1000.00 lei fără TVA.
Prețul rămâne ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv pe toată perioada de derulare a
contractului.
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Atribuirea se va face în baza criteriului ”prețul ce mai scăzut” /anunt.
Plata se va efectua în maxim 30 de zile de la recepția serviciului prestat, în baza facturii fiscale, a min. 2
exemplare a ediției de apariție a anunțului publicat.

Întocmit,
Cristina Lupu

