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O Federatie mai puternica pentru dezvoltarea drepturilor copilului 
- Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România -  

  
 
 
Ref: Solicitare ofertă servicii de  editare, tipărire şi livrare materiale informative 
 

13.05.2015  
Stimata doamna / Stimate domn, 
 
Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) solicită  o ofertă fermă pentru 

servicii de editare, tipărire si livrare pentru proiectul C5.1_55 „O Federație mai puternică pentru 
promovarea drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România.  
 
Proiectul se desfăşoară in perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie  2016 si vizează consolidarea 

dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecției copilului în vederea creşterii contribuției 
acestuia la furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoriile vulnerabile, 

precum şi o mai buna promovare, protecție si monitorizare a Drepturilor copilului în România. 
 
Vor fi editate, tipărite și livrate următoarele:  

Nr 
crt 

Denumire  Cod CPV 
Unitate de 

măsură 
 

Cantitate 
 

Caracteristici 
(specificaţii tehnice) 

1. Mapa proiect 
22462000-6 

Buc 50 

Format: pentru coli A4 
Suport:minim DCM 300g/mp 
Tipar:4+0 (policromie o fata) 
Finisare: buzunar din stanta+ formare 
mapa  

2. Pliant proiect 
22462000-6 

Buc 50 

Format: Finit A5,deschis A4 
Suport:DCM (dublucretat mat )200 
gr/mp 
Tipar:4+0 (policromie fata/verso) 
Textul se livreaza in format .doc, 
furnizorul va asigura grafica si 
fotografia/fotografiile necesare 

3. Poster proiect 
22462000-6 

Buc 5 
Format: A3 
Suport: DCM 135g/mp 
Tipar:4+0 (policromie o fata) 

4. 
Roll-up 
proiect 

 

 

22462000-6 

 

Buc 1 

Sistem complet din aluminiu 
Prindere speciala tip click 
Husa de transport din material textil 
Dimensiuni: 85x200cm 
Suport printare:Polipropilena sau 
poliplan 
Printare: 4+0(policromie o fata) 

5. PIxuri 
30192121-5 

Buc 50 

Material: plastic 
Culoare:  alb  
Culoare mină pix: albastru 
Personalizare cu siglele proiectului 
pe corpul pixului 
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Materialele informative elaborate trebuie să respecte Manualul de identitate vizuală al programului 

de finantare și necesită aprobare prealabila din partea Operatorului de program (max. 5 zile) - va 

rugam sa luați in calcul aceste aspecte la pregatirea ofertei. 
 

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastră de preț până la data 
de 20.05.2015, ora 15.00 pe adresa dan.pana@fonpc.ro şi ioana.barbu@fonpc.ro. Va rugam sa 
atasati ofertei modele de materiale informative elaborate anterior, similare cu cele solicitate 
(format .pdf). 
 

Pentru evaluarea ofertelor primite vom aplica criteriul ”Oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic” . 

Oferta se va întocmi in limba romana, va fi exprimată in lei  si va fi valabila cel putin 20 zile de la 
data depunerii.  
 
In cazul în care va fi declarată câştigătoare aceasta va deveni anexă la contractul de achizitie ce 
va fi incheiat.  
 

Pentru clarificări suplimentare, ne puteți contacta nu mai târziu de 19.05.2015 la cele două adrese 
mentionate. 
 
  
Va multumim. 
 
 
 
Cu stima, 
 
Ioana Barbu 
Coordonator Comunicare şi Promovare  
 
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) 
Tel/Fax. (021) 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896. 
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucuresti, cod postal 030671 
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