Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.
Număr de identificare proiect: POSDRU/110/5.2/G/88444
Titlul proiectului: Lărgirea oportunităţilor de ocupare ale şomerilor tineri români în Uniunea Europeană (LOOSTRUE)
Număr operator prelucrare date cu character personal 17602 – Fundaţia Corona; 18833 – S.C. Info Educaţia S.R.L.

Nr. 1332.146 / 19.05.2014
ANUNT PUBLICITAR
Către ofertanţi
Stimată Doamnă / Stimate Domnule,
S.C. INFO EDUCAȚIA SRL, Iaşi, are onoarea să vă invite să depuneţi oferta dumneavoastră în
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică - cartuşe toner - Cod CPV 30125100 – 2.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţionarea de cartuşe toner necesare derulării proiectului
„Lărgirea oportunităţilor de ocupare ale şomerilor tinerilor români în Uniunea Europeană
(LOOSTRUE)” – cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2.
„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea reusrselor
umane şi ocuparea forţei de muncă” – nr. contract de finanţare: POSDRU/110/5.2/G/88444.
1. Detaliile de întocmire a ofertei şi perioada de realizare a contractului sunt prezentate în
Documentaţia pentru ofertanţi ce poate fi obţinută prin transmiterea unei solicitări scrise prin fax la
numărul 0232 219013, e-mail la adresa: infoeducatia@yahoo.com, sau ridicată de la sediul SC INFO
EDUCAȚIA SRL, șoseaua Națională 178-180, Iaşi, jud. Iaşi.
2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare îl reprezintă: „preţul cel mai scăzut”.
3. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.05.2014 ora 10.00.
4. Adresa la care se depune oferta: SC INFO EDUCAȚIA SRL, șoseaua Națională 178-180, Iaşi, jud.
Iaşi
5. Informaţiile privind achiziţia descrisă anterior pot fi obţinute prin transmiterea unei solicitări prin fax
sau prin e-mail, sau pot fi obţinute de la sediul SC INFO EDUCAȚIA.
6. În cazul în care consideraţi că este necesar, vă rugăm să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare
legate de contractul de achiziţie folosind următoarele date de contact:
Tel. 0232 242215 , Fax: 0232 219013
E-mail: infoeducatia@yahoo.com
Persona de contact: COROLIUC CLAUDIU IULIAN
Cu stimă,
SC INFO EDUCAȚIA SRL
COROLIUC CLAUDIU IULIAN

Pentru mai multe detalii despre program, contactaţi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord Est, tel. 0233231950; office@fsenordest.ro, www.fsenordest.ro

