FORMULARUL 2

PROPUNEREA TEHNICA – SPECIFICATII TEHNICE OFERTATE
Catre: Fundatia "Renasterea pentru Educatie,
Sanatate si Cultura"
Specificatii tehnice minime solicitate

Specificatii tehnice minime ofertate

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de tiparire materiale conform
specificatiilor tehnice de mai jos:
Servicii machetare si tiparire afisare, pliante (afise A3 x2000 buc, pliante x 20.000 buc)
materiale mobilizare GT (Banner Wave x2 buc, Spider Wave curb x1buc)
Nr.
1

Denumire

2

Servicii machetare
materiale
mobilizare
Afise A3

3

Flayere A5

4

Roll-up-uri

Detalii tehnice

Unit. Cant.

Machetare materiale mobilizare

serv

1

Servicii de machetare si tiparire afise A3
Format A3, 4+0 culori, aspect lucios, 250
g/mp
Aplicare elementele obligatorii de
identitate identitatea vizuala a proiectului
Se vor tipari cel puțin 2 tipuri diferire de
afișe A3
Servicii de machetare si tiparire pliante
flayere A5
Pliantele vor fi tipărite full color
(policromie), într-un format A4 deschis
(printat față - verso), A5 închis, hârtie
250g/mp
Se vor tipari cel puțin 2 tipuri diferire de
flayere A5
Servicii de machetare si inscriptionare
Dimensiune: 200x85
Printare policromie pe polipropilena

buc.

2000

buc.

20.000

buc.

2

5

Spider

Sistem retratabil de tragere a printului in
caseta, caseta din aluminiu, bara metalica
3 parti interconectate, geanta pentru
transport
Aplicare elementele obligatorii de
identitate vizuala a proiectului
Servicii de machetare si inscriptionare
Dimensiune: 325 x 228 cm
Personalizare o fata

buc.

1

Realizarea conceptului grafic si machetarea intra in responsabilitatea prestatorului. Inainte
de inscriptionare/tiparire, ofertantul câstigător va prezenta achizitorului machetele spre
aprobare, astfel incat forma acestora să se realizeze în conformitate cu Ghidul de identitate
vizuală. Produsele ofertate trebuie sa fie noi, lipsite de defecte si sa indeplineasca
specificatiile tehnice prevazute. Descrierea produsului din oferta tehnica trebuie sa contina
elemente de identificare, caracteristici tehnice si calitative, cum ar fi denumirea si/sau marca
de fabrica a producatorului, compozitia materialului etc. Ofertele tehnice care vor cuprinde
produsele care nu corespund standardelor de calitate prezentate mai sus vor fi declarate
neconforme. Produsele livrate vor corespunde standardelor nationale care adopta standarde
europene, internationale sau orice alte standarde din tara de origine. Prin referirea la o
denumire si/sau marca de fabrica sau tip produs pentru un echipament sau accesoriu se
intelege atat marca sau tipul respectiv de produs cat si orice marca sau produs echivalent din
punct de vedere tehnic.
Operatorul economic are obligatia de a furniza articole ambalate, fiind incluse in pretul
produselor, pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare la manipularea din timpul
transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi ridicate, in asa fel incat sa ajunga in buna
stare la destinatia finala si pastrarea ulterioara sa nu fie afectata. Transportul produselor se
va efectua cu mijloace de transport curate, acoperite, luandu-se masurile necesare pentru
evitarea deteriorarii sau degradarii acestora.Furnizorul are obligatia de ambala produsele
pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului,
tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa
apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare
la destinatia finala.

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului)

