Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”

____________________________________________________________________________________

Asociaţia Salvati Dunarea si Delta cu adresa de contact în Str. Constantin Sandu Aldea nr. 22, sector 1, Bucuresti, România, in
cadrul proiectului „Economia sociala o solutie pentru mediul inconjurator” – contract POSDRU/84/6.1/S/58430, publică
prezenta cerere de ofertă pentru atribuitea unui contract de servicii de campanii publicitate – CPV 79341400-0:
Obiectul şi locul de implementare a contractului: servicii de campanie de publicitate; nivel national.
Tipul şi durata contractului: Servicii; de la semnarea contractului pana la 31.12.2013.
Informatii despre obiectul contractului: servicii de campanie de publicitate: realizarea conceptului campaniei de publicitate,
sloganului de campanie, a unui spot TV, a unui spot radio, servicii de media buying pentru difuzarea spotului radio si TV,
realizare concept si grafica macheta de presa, publicarea machete de presa. Prezentarea specificatiilor tehnice minime se
regaseste in Documentatia pentru ofertanti. Acolo unde in cerintele tehnice este specificat numele unui producator/
procedeu/ origine/ sursa/ marca se va citi „ .... sau echivalent”.
Perioada de desfasurare a campaniei: octombrie-noiembrie 2013
Valoarea estimată: 853.017,6 ron.
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 4,4428 RON/euro, curs BNR la 27.08.2013.
Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 24.09.2013, ora 10:00.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 24.09.2013, ora 11:00.
Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia Salvati Dunarea si Delta, Str. Constantin Sandu Aldea nr. 22, sector 1, Bucuresti.
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: de la adresa de contact a Asociaţiei Salvati Dunarea si Delta din Str.
Constantin Sandu Aldea nr. 22, sector 1, Bucuresti, prin solicitare scrisa adresata prin posta/fax/email Asociatiei Salvati
Dunarea si Delta la adresa mentionata, fax 021.319.49.31, e-mail: office@salvatidelta.ro, persoana de contact: Bara Mihai.
Pentru mai multe informatii legate de proiect, puteti accesa pagina de internet www.salvatidelta.ro

______________________________________________________________________________________
Proiectul Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător este implementat de
Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA
www.eco-social.ro

