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THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-STNMT ngày 20/5/2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển
và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020;
Sở Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu về việc thiết kế, in ấn, công
treo và tháo băng rôn, cờ phướn hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
và hưởng ứng ngày Đại Dương thế giới năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi
trường thông báo đến các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và có ngành nghề
kinh doanh phù hợp tham gia chào giá, quy cách cụ thể như sau:

Nội dung

Đơn vị
tính

- Thiết kế in ấn
băng rôn, phướn - Băng rôn
hưởng ứng Tuần lễ
- Cờ phướn
Biển và Hải đảo
Việt
Nam
và
hưởng ứng Ngày
Đại Dương thế giới
năm 2020

- Thuê công treo và
- Băng rôn
tháo gở băng rôn,
phướn (bao gồm - Cờ phướn
cây, dây treo)

Số
lượng
120
160

120
160

Quy cách thực hiện
- Kích thước:
+ Băng rôn (ngang 0,8m x dài 8,0m)
+ Cờ phướn (ngang 0,8m x cao 2,5m)
- Chất liệu: in Hiflex.
- Thiết kế và in từ ngày 25 - 28/5/2020
(Kèm theo nội dung khẩu hiệu)
Treo ngang và dọc các tuyến đường
tại: TP.Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, và
các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà
Cú, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Kè,
Càng Long.
Thời gian treo từ ngày 28-31/5/2020
và tháo gở từ ngày 11-15/5/2020
(Kèm theo danh sách địa điểm treo)

- Thời gian thực hiện: 30 ngày
- Yêu cầu khác: Đơn vị có giấy phép kinh doanh.
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Các đơn vị có nhu cầu tham gia xin vui lòng gửi thư báo giá qua đường
bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau:
- Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà
Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0743.840.062
Thư báo giá phải đính kèm biểu giá chào chi tiết (bao gồm thuế và các chi
phí khác).
Hạn chót nhận thư báo giá từ ngày ra thông báo đến 14 giờ 00 ngày
24/5/2020.
Sau khi có kết quả chọn Báo giá, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông
báo cho đơn vị biết.
Nơi nhận:
- BLĐ Sở TNMT;
- Trang thông tin điện tử Sở TNMT;
- Lưu: VT, KT, QLTNB.
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