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 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

 Số : ……../TH-TM 
V/ v mời chào giá cung cấp dịch vụ thiết kế, in ấn 

ấn phẩm năm 2022 

Thanh Hóa, ngày 15  tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang 

có nhu cầu thuê dịch vụ thiết kế và in ấn ấn phẩm tết năm 2022 (sau đây được gọi là 

“Hàng hóa”). Được biết Quý Công ty là có kinh nghiệm và khả năng đáp ứng nhu cầu 

này, PTSC Thanh Hóa gửi công văn yêu cầu chào giá Hàng hóa để Quý Công ty nghiên 

cứu, quan tâm và rất mong nhận được Hồ sơ chào giá với các điều kiện chào giá như sau: 
 

1. Cung cấp Hàng hóa với yêu cầu cụ thể như sau: 

STT Chủng loại hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

I. Thiết kế Gói 1  

II In ấn    

1 

Lịch bloc như thiết kế: 

- Khánh lịch: chất liệu gỗ MDF bồi giấy 

dập vân, Logo PTSC + logo 30 năm in 

thúc nổi kích thước 21*48cm 

- Tờ bìa: cán mờ, ép kim vàng, dập nổi 

chữ Happy New year 2023 kích thước 

17*28cm 

-Tờ ruột: In bộ số và hình ảnh theo thiết 

kế 

- Hộp đựng lịch 

- Túi đựng lịch 

Cuốn 460  

2 

Thiệp chúc mừng năm mới như thiết kế: 

- Kích thước: 185*90 cm (gập 2) 

- Chất liệu: Giấy mỹ thuật định lượng 

300gsm 

-Thúc nổi logo và cụm họa tiết chính 

Cái 1042  

3 

Túi hộp quà tết: 

- Kích thước: 35*28.3*18.4cm 

- Túi in giấy ivory định lượng 350gsm 

Cái 578  
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- In 4 màu, 1 mặt 

4 

 Bao lì xì tết 2022: 

- Kích thước 9*20 

- Giấy C180, cán mờ mặt ngoài 

- Ép nhũ  

- Bế thành phẩm 

- Nắp cài 

Cái 15000  

 

• Ghi chú: 

Nhà cung cấp thông báo các chi phí cung cấp Hàng hóa tại kho PTSC Thanh Hóa bao 

gồm chi phí hàng hóa, vận chuyển. 

2. Chào giá bằng đồng tiền Việt Nam; 

3. Thời gian cung cấp: theo yêu cầu của PTSC Thanh Hóa n. 

4. Điều kiện thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất phương thức thanh toán, đây là 

cơ sở để lựa chọn Nhà cung cấp đồng giá. 

5. Điều kiện chào giá: Đơn giá chào bao gồm tất cả các chi phí liên quan để 

hoàn thành Dịch vụ.  

6. Thời gian chào giá: Trước 10 giờ, ngày 23 tháng 11 năm 2022; 

7. Thời gian bảo hành; 

8. Điều kiện xem xét trúng thầu:  

PTSC Thanh Hoá sẽ xem xét điều kiện trúng thầu cho các Bộ Hồ sơ đạt các tiêu 

chí sau: 

- Hồ sơ chào thầu thầu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật. 

- Hồ sơ được PTSC Thanh Hoá nhận trước thời gian yêu cầu chào giá. 

- Có giá chào thấp nhất. 

9. Hồ sơ chào giá gửi về PTSC Thanh Hóa bằng phong bì fax/email/nộp trực 

tiếp trước thời gian yêu cầu chào giá theo địa chỉ sau: 

- PTSC Thanh Hóa 

- Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

- Điện thoại: 0373.900.333 Fax: 0373.900.222. 

- Người nhận: Bà Lương Thị Văn – Phụ trách Hợp đồng  

Trân trọng./. 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/cáo); 

- Lưu: VT, TM. 

 

P. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


