
       

 

         

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în 

care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate 

Titlul proiectului ”Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni” 
Contract: POCU/18/4/1/103008 

 

Nr. 15LIVEZENI /31.08.2017 

 
CERERE DE OFERTE 

 

Asociația pentru Inovare Socială, cu sediul social în str. Gheorghe Doja, nr. 43, Voluntari, Ilfov și adresa de 
corespondență în str. David Praporgescu nr. 9, sector 2, București, intenționează să achiziționeze pentru 
proiectul Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni, cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 următoarele: 
 
CODURI CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare 

 

Nr. 
crt 

Denumire produs Specificatii tehnice minimale si obligatorii Cantitate 

1 Brosuri 
Format A5, 8+4 pagini, interior 110gr./mp, coperta 
250gr./mp, finisare: 2 capse 
Servicii de realizare grafica, concept și DTP 

300 

2 Mape de prezentare 
Mapă A4, 300gr./mp, dublu cretata mat, buzunar stanta 
2 laturi, tăietura cărți vizită 
Servicii de realizare grafica, concept și DTP 

300 

3 Afise 
format A3, full color, hartie max 120 gmp 
Servicii de realizare grafica, concept și DTP 

25 

4 Pixuri personalizate Pix + personalizare. O singura tragere, policolor 300 

5 Notebook 

Notebook cu arc, Format A5, coperta carton 300 
gr./mp, 4+4, interior 50pag., 80gr./mp, offset, foaie 
velină personalizare 5 culori 
Servicii de realizare grafica, concept și DTP 

300 

6 Rollup 
dimensiuni 85 X 200 mm, o singura fata, color 
Servicii de realizare grafica, concept și DTP 

6 

 

În vederea realizării studiului de piață pentru determinarea valorii estimate a achiziției de materiale de 

informare și publicitate vă rugăm să ne trasmiteti oferta dvs în lei fără TVA la adresa livezeni@inovare-

sociala.ro sau la adresa de corespondență din București, Str. David Praporgescu nr. 9, sector 2 până la 

data de 11.09.2017. 

Informații suplimentare puteți obține telefonic 0762248171, persoana de contact: Cristina Gabriela 

Cummings Toma 

Întocmit  

Cristina Gabriela Cummings Toma 
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