Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
CERERE DE OFERTĂ
pentru achiziţionarea de materiale de informare (roll-up-uri si afișe suplimentare) care
vor fi necesare în cadrul unor evenimente organizate în cadrul Proiectului ”Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienți” Finanțare Adițională sau prilejuite de preluarea
Presedinţiei Consiliului UE de către România - 09/SH/2019
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru finanţarea adițională
a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) şi intenţionează să
utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziția unor materiale de informare (roll-up-uri
şi afişe suplimentare) necesare participării Proiectului INPCP în cadrul unor evenimente
organizate în cadrul Proiectului sau prilejuite de preluarea Președinției Consiliului UE de către
România.
Achiziţia se realizează utilizând procedura „Cumpărare” în conformitate cu prevederile din
Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia ianuarie 2011, revizuită iulie 2014.
În acest context, vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. de preț, completând Formularul de
ofertă (Anexa nr.1) pentru realizarea şi livrarea de roll-up-uri, 2 (două) bucăți, unul în limba
română, unul în limba engleză, împreuna cu afişe suplimentare, 10 (zece) bucăti, cu
următoarele caracteristici :
Denumire
Realizarea şi livrarea roll-up
Realizarea si livrarea de afișe
suplimentare

Specificatii
tehnice roll-up

Specificatii
tehnice afișe
suplimentare

Cantitate
2 (două) bucăți : unul în limba română, unul
în limba engleză
10 (zece) bucăți: 5 (cinci) bucăți cu titlurile
în limba română şi 5 (cinci) bucăți cu
titlurile în limba engleză.

Dimensiune afiș:
- Lățime : 850 mm;
- Lungime: 2000 mm.
Tipar: policromie, o singură față;
Material : polipropilenă;
Suport metalic: bară telescopică sau sistem de menținere in X;
Geantă de transport inclusă.
Dimensiune afiș:
- Lățime: 950 mm;
- Înălțime: min. 200 mm, max. 500 mm.
Tipar: policromie, o singură față;
Același material ca cel al afișului roll-up-ului;
Prevăzut la extremitățile laterale cu bandă dublu-adezivă, cu care
să se poată fixa pe afișul roll-up-ului.
Machetele grafice vor fi furnizate de către UMP INPC, în fișier de tip
CorelDraw.

Cele două roll-up-uri vor fi proiectate astfel încât să existe o zonă neimprimată pe afiș, pentru
a permite personalizarea roll-up-ului în funcție de evenimentele la care se va participa, prin
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lipirea unui afiș suplimentar cu titlul evenimentului respectiv. Fiecare dintre afișele
suplimentare, conținând titlul evenimentului, vor prezenta, înainte de titlu, sigla Presedinției
României la Consiliul UE.
Oferta dvs. va fi în concordanță cu Termenii și condițiile de livrare de mai jos:
I. Termenii si conditiile aferente livrarii:
1.
Livrarea materialelor se va efectua nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2019, pe
baza Comenzii emise de către Cumpărător ofertantului câștigător. Livrarea se va face la
adresa: Ministerul Apelor si Padurilor - Unitatea de Management al Proiectului “Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Calea Plevnei, nr.46-48, corp E, etaj 1, cam.11, sector 1,
Bucuresti.
2.

Prețurile unitare vor fi exprimate în RON, inclusiv TVA.

3.

Oferta dvs. trebuie sa rămână valabilă până la data de 1 februarie 2019.

II.Plata se va efectua în maxim 30 (treizeci) de zile de la emiterea facturii, în contul de
Trezorerie al Furnizorului specificat pe factura. Factura se va emite numai după semnarea
Procesului verbal de recepție calitativă şi cantitativă a celor 2 roll-up-uri şi a afiselor
suplimentare.
III.Termenul limită pentru depunerea ofertelor: Vă rugăm sa ne transmiteti Formularul de
ofertă din Anexa nr. 1, semnat si stampilat, pe adresa de e-mail:
catalina.criveanu@map.gov.ro;raluca.mateescu@map.gov.ro;
marcela.vladareanu@map.gov.ro; naiana.milea@map.gov.ro pana în data de 25 ianuarie
2019, ora 10:00 a.m.
IV.
Ofertele care se constată că îndeplinesc termenii și condițiile de livrare de mai sus și
sunt conforme cu specificațiile tehnice solicitate, vor fi evaluate prin compararea preţurilor
totale de realizare și livrare a materialelor de informare (prin costuri de livrare se vor înțelege
costurile privind livrarea materialelor la adresa indicată de Cumpărător).
V.
Va fi declarată câştigătoare firma a cărei ofertă are cel mai scăzut preţ total, care
îndeplineşte termenii și condițiile de livrare de mai sus și a cărei ofertă este conformă cu
specificațiile tehnice solicitate în prezenta cerere de ofertă.
Vă rugăm să ne confirmati primirea prezentei cereri de ofertă și să ne comunicați dacă veți
transmite o ofertă de preț.
DIRECTOR UMP
Naiana MILEA
Întocmit,
Marcela Vlădăreanu, speciallist achiziții
Anexa 1 : Formular de ofertă;
Anexa 2: Model scrisoare de înstiințare a ofertantului care a prezentat oferta castigătoare și
comandă privind realizarea și furnizarea materialelor de informare
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Anexa nr. 1 la Cererea de oferta
_________________________
(denumirea ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Ministerul Apelor si Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Finanțare Adițională
Calea Plevnei nr.46-48, corp E, etaj 1, cam.11, sector 1, Bucuresti
Stimați Domni/Stimate Doamne,
1. Examinând Cererea de Ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
____________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în cererea de ofertă 09/SH/2019, să furnizam
următoarele materiale de informare (roll-up-uri și afise suplimentare) care vor fi
necesare în cadrul Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finantare
Aditională pentru suma de ___________ RON (inclusiv TVA), plătibilă după recepţia
articolelor și în conformitate cu următoarele prețuri unitare:
Denumire produs

Cantitate
(bucati)

1

2

Realizare și
livrare roll-up
Realizare și
livrare afișe
suplimentare

Preț unitar
(inclusiv
livrare la
locul de
destinatie
indicat de
Beneficiar)
3

2
10

Preț total
(inclusiv
livrare la
locul de
destinatie
indicat de
Beneficiar)
4=2x3

Termen de
livrare la
sediul
Beneficiarului

5
31 ianuarie
2019
31 ianuarie
2019

Preț
total
produse,
inclusiv TVA (adunati
prețul total al produselor
de pe fiecare linie)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
materialele în graficul de timp solicitat, respectiv pana la data de 31 ianuarie 2019.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă până la data de 01 februarie 2019 şi ea
va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
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4. Până la transmiterea comenzii scrise pentru furnizarea materialelor de informare, aceasta
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
(Numele, semnatura), în calitate de _______________ (funcția), legal autorizat sa semnez
ofertă pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire ofertant)
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Anexa nr.2 la Cererea de oferta: Model scrisoare de înstiințare a ofertantului care a prezentat
oferta castigătoare și comandă privind realizarea și furnizarea materialelor de informare
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Nr. înreg. _______________/UMP/____________________
Către:

___________________________

Fax/Mail:

___________________________

În atenția:

___________________________

Ref:
Achiziția de materiale de informare (roll-up-uri și afișe suplimentare) care
vor fi necesare în cadrul unor evenimente organizate în cadrul Proiectului ”Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienți” - Finanțare Adițională sau prilejuite de către preluarea
Presedinţiei Consiliului UE de către România - 09/SH/2019
Stimate(ă) Domn/Doamnă _______________
Prin prezenta vă informăm că, în urma evaluării de către Comisia de evaluare și
selecție, oferta dumneavoastră depusă în vederea achiziției de materiale de informare (rollup-uri și afișe suplimentare) care vor fi necesare în cadrul unor evenimente organizate în
cadrul Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” - Finanțare Adițională sau
prilejuite de către preluarea Presedinţiei Consiliului UE de către România 09/SH/2019, în
valoare totală, inclusiv TVA, de _____________ lei, înregistrată la Unitatea de Management
al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” cu numărul _______/UMP/______,
a fost declarată câștigătoare.
În acest sens, vă transmitem comanda pentru realizarea și livrarea materialelor de
informare (roll-up-uri și afișe suplimentare) la locul de livrare: București, Calea Plevnei nr.4648, cladirea E, etaj 1, camera 11 , sector 1.
Materialele de informare (roll-up-uri și afișe suplimentare) vor fi realizate și livrate în
conformitate cu termenii și condițiile din oferta dvs, anexată la prezenta scrisoare (Anexa),
precum și cu cererea de ofertă 09/SH/2019. Plata se va efectua în maxim 30 (treizeci) de zile
de la emiterea facturii, în contul de Trezorerie al Furnizorului specificat pe factura. Factura
se va emite numai după semnarea Procesului verbal de recepție calitativă şi cantitativă a celor
2 roll-up-uri şi a afiselor suplimentare.

Anexa: Oferta furnizorului

Cu stimă,
Ordonator Principal de Credite

Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, București
Tel: +4 021 316 0219
Fax: +4 021 319 4609
www.apepaduri.gov.ro

