INVITAȚIE LA OFERTARE
CUMPĂRARE DIRECTĂ

Puteti depune oferta pe SEAP pana la data de 09-02-2017 orele 12,00
PACHET pentru urmatoarele:
Servicii de tipărire și editare materiale de promovare și informare pentru proiect - 19.4.
Asociaţia GAL Câmpia Transilvaniei
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Cant

DETALII / CARACTERISTICI TEHNICE

Pliante

Dimensiune paginii A4 210 x 297 mm, formatul uzual al pliantului 2
plieri si cu 6 fete, fundalul imagine color, spatiul de siguranta care
trebuie respectat fata de marginile exterioare ale paginii este de
minim 3 mm, hartie cu o densitate de 100-135 gr/m²
Broșuri
A5, format portait, 12 pagini. Brosurile vor fi tiparite in policromie,
pe hârtie dublu cretata, lucioasa cu densitatea 300gr/m² la coperta si
mata in interior cu densitatea 90-135gr/m², legat prin capsare sau
brosare.
Roll-up
Cu sistem de sustinere si caseta de rulare, imprimate in policromie pe
polipropilena, cu o fata.
Publicitate în Comunicate de presă care cuprind informații cu privire la apelul de
mass-media selecție a măsurilor, varianta simplificată și alte activități desfășurate
de către GAL; dimensiune ½ pagină de ziar (26x 18,8=488,8 cmp)
alb-negru.
Afișe
A2, portrait/ vertical; tipărirea se va realiza pe hârtie lucioasă (tip
waterproof), cu o densitate recomandată de 150 gr/m2, dar nu mai
puțin de 100 gr/m2; realizate în policromie;
Materiale
Agende datate, format A5, cusuta, legata, coperți buretate,
promoţionale coperta 1 cusută, colturi perforate, 365 pagini, coperta color,
(personalizate) pagini alb-negru.
pe care este
inscripționat
Pixuri, dimensiune 13,5X1cm; tehnica imprimare gravura laser și
numele GAL și print UV; material lemn.
date de contact
a acestuia
Calendare de perete, dimensiune A3, cu imagini color, 13 pagini,
hârtie lucioasă de 130 grame.

Plăcuță
informativă

buc 2.400

buc 2.400

buc 16
buc 12

buc 2.400

buc 100

buc 372

buc 100

Umbrele manuale; pliabile; cu interior argintiu în husa; maner plastic; buc 100
poliester impermeabil; dimensiuni 950 mm.
Pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor europene acordate buc 1
României prin PNDR. Realizată în policromie, dimensiunea va fi de:
înălţime 50 cm; lăţime 70 cm, realizată din materiale rezistente la
intemperii, pe o durată mare de timp.
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Articole
vestimentare

9.

Cărți de
vizită
Autocolante
Mape de
prezentare
color cu
buzunar

10.
11.

Veste unisex; din material impermeabil la exterior cu captuseala; buc 5
inscripționate cu sigla GAL.
Cămăși; material bumbac 100%; cambrate; cu guler; închidere cu buc 5
nasturi în față;
55 mm x 85 mm; color;
buc 250
înălţime 15 cm, lăţime 21 cm; realizate în policromie;
buc 2
Format portrait A4 210x297 mm, grosime maxima 20 mm, imprimat buc 200
in policromie pe carton plasticat, densitate recomandata 350gr/m².

Valoarea estimativă: 65.500 lei, fără TVA.
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