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NOTĂ DE DESEMNARE –câştigător în cadrul procedurii competitive de atribuire a
contractului de achiziție publică pentru proiectului „Acţionăm responsabil! – Reţeaua
socială RSC”

Către: S.C. TRINITI TRADING STAR 2004 S.R.L.
În atenţia Domnului DUMITRU STANCIU - administrator
Ref: Achiziţie prin procedură competitivă de echipament birotică, papetărie și produse
de curățenie pentru proiectul „Acţionăm responsabil! – Reţeaua socială RSC”.

Stimate Domnule Dumitru Stanciu,
Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că în urma procedurii competitive efectuate
în data de 17.11.2010 în vederea achiziţionării de echipament birotică, papetărie și produse
de curățenie pentru proiectul „Acționăm responsabil! – Rețeaua socială RSC” inclusiv a
ofertei dvs. înregistrată cu nr. 259/17.11.2010, produsele ofertate de dvs. sunt
corespunzătoare din punct de vedere calitativ, cu specificațiile tehnice solicitate și respectă
termenele de livrare din anunțul de participare cu nr. 115/05.11.2010 postat pe site-ul JCI
România (www.jci.ro) și publicat în cotidianul Adevărul din data de 10.11.2010.
Ambele oferte, înregistrate cu nr. 259/17.11.2010 și 257/17.11.2010, au fost
declarate câștigătoare, motiv pentru care vă invităm pentru semnarea acordului cadru în data
de 24.11.2010, ora 12:00, la sediul din Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 26, et. 2, ap. 8, sector 1 .
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Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la nr. de tel. 0733.069.553 sau
prin e-mail: mp@jci.ro
Vă mulţumim şi avem speranţa unei bune colaborări.
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