OXIA ACTIVE SRL
CUI 35726384; J23/836/2016
Sediu social: Oraş Otopeni, Str. Oasului, Nr. 40, Parter, Apartament 3, Județ Ilfov
Punct de lucru: Str Postavarului, nr 31, Ap 1, Municipiul Brasov, Jud. Brasov

E-mail: cristian.rosca@oxia-active.ro

RECTIFICARE
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE
PENTRU DEMARARE ACTIVITATE AGENTIE PUBLICITATE

PROIECT: DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA OXIA ACTIVE SRL - SMIS 132791
Contract de finantare:
Cod SMIS:

5825/24.09.2020
132791
Oxia Active SRL
Sediu social: Oraş Otopeni, Str. Oasului, Nr. 40, Parter,
Apartament 3, Județ Ilfov

Beneficiar:

Locatia de implementare a proiectului: Str Postavarului, nr 31, Ap
1, Municipiul Brasov, Jud. Brasov
Persoana de contact: Rosca Cristian, tel: 0742.665.665,
e-mail: cristian.rosca@oxia-active.ro

Axa Prioritara:

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investitii:

2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” 2.1.A Microîntreprinderi

Operatiunea:

Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile
competitive identificate în SNC si PDR-uri

Procedura de achizitie:

Procedura competitiva pentru beneficiari privati
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Cu privire la procedura de furnizare echipamente lansata in data de 07.09.2021 de catre Oxia Active
SRL, avand datele de identificare mai sus, facem urmatoarea rectificare cu privire la prezentarea ofertei:

e) Modul de prezentare a
ofertei

Adresa de transmitere a ofertelor:
Ofertele pot fi transmise prin posta/curier cu confirmare de primre la
adresa: Oxia Active SRL, Str Oasului, nr 40, parter, ap 3, Oras
Otopeni, Judet Ilfov.
Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi asumă
riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
Oferta depusă după expirarea datei limită pentru depunere se
returnează nedeschisă si nu va fi luata in considerare.
Numar de exemplare: Un exemplar original
Modul de prezentare: Oferta (continand documentele de calificare si
eligibilitate, oferta tehnică, oferta financiară) se trimite într-un plic
închis corespunzător. Plicul poarta atat denumirea şi adresa
ofertantului, cat si adresa destinatarului Oxia Active SRL. Ofertantul
trebuie să sigileze plicul (coletul), închis corespunzător şi
netransparent.
Se va menționa pe plic: „Pentru participarea la procedura competitivă
de achiziție echipamente in cadrul proiectului cu titlul “Dezvoltarea
activitatii la Oxia Active SRL” – A nu se deschide înainte de data de
17.09.2021, ora 16:00”
Data limita de depunere a ofertelor: 17.09.2021, orele: 15:00.
Oxia Active SRL nu va evalua ofertele care vor fi transmise după data
de expirare (data și ora din anunț).

OXIA ACTIVE SRL
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