OMBI LA KUONESHA NIA YA KUTOA HUDUMA ZA UCHAPISHAJI
TAARIFA PAMOJA NA BIDHAA ZENYE CHAPA KATIKA MRADI WA
BOMBA LA MAFUTA GHAFI LA AFRIKA MASHARIKI.
KUMBUKUMBU. 0010007126
Kampuni ya Kimataifa ya Mafuta na Gesi ya TotalEnergies East Africa Midstream
B.V, inaalika taasisi na kampuni zenye weledi na uzoefu katika Nyanja ya
uchapishaji wa nyaraka za mawasiliano katika mifumo mbalimbali pamoja na kutoa
huduma ya bidhaa zenye chapa (Large Scale Printing and Products Branding) katika
Mradi wa Bomba la Mafuta Ghafi la Afrika Mashariki (EACOP).
Mradi wa EACOP unahusisha ujenzi na uendeshaji wa bomba litakalofukiwa chini
ya ardhi litakalovuka mipaka ya nchi mbili na litakalosafirisha mafuta kutoka eneo
la Ziwa Albert nchini Uganda mpaka Pwani ya Mashariki ya Tanzania kwa ajili
ya kusafirisha mafuta hayo kwenda katika masoko ya Kimataifa. Bomba hili litaanzia
Kabaale katika wilaya ya Hoima nchini Uganda, mpaka Chongoleani, Mkoani
Tanga nchini Tanzania. Urefu wa Bomba ni kilomita 1,443, kati ya hizo, kilomita
1,147 zitakuwa Tanzania.
MAELEZO MAFUPI KUHUSU MAWANDA YA HUDUMA
KAMPUNI inahitaji huduma za kampuni ya mawasiliano kutoa usaidizi katika moja
au huduma mbalimbali tajwa kulingana na mahitaji:
• Huduma ya uchapishaji taarifa za mawasiliano katika mifumo mbalimbali.
• Kutoa huduma ya bidhaa zenye chapa ikiwa ni pamoja na mbao za matangazo
zenye chapa.
VIGEZO MUHHIMU
Makampuni au mashirika yatakayoonesha nia, yanaalikwa kutuma maombi pamoja
na nyaraka zifuatazo:
• Uthibitisho wa uzoefu wa utendaji kazi bora pamoja na sampuli za
kutekeleza kazi za usaidizi katika mawanda ya mawasiliano ya nia husika,
kampuni au Taasisi inaweza kuonyesha nia kwa zabuni moja au zaidi kati
ya zilizoorodheshwa hapo juu. Katika hatua hii, sampuli zote za kazi za
mawasiliano zinatakiwa kuwasilishwa kupitia uzi wa taarifa (link) ambao
hautarajii kuisha muda wake.
• Uthibitisho wa uwezo mfano kuwa na vifaa, miundo mbinu pamoja na
muundo wa timu ya watendaji.
• Uthibitisho wa kufanya kazi katika miradi mikubwa yenye uhitaji mkubwa
wa usaidizi wa mawasiliano.
• Uthibitisho wa uzoefu na/au uwezo wa kusambaza na kubandika taarifa
za mawasiliano katika ukanda wa kati katika mikoa ya Kagera, Geita,
Tabora, Shinyanga, Singida, Dodoma, Manyara na Tanga ikihitajika.
• Uwezo wa kifedha kuweza kutoa huduma zinazohitajika ikiwa ni pamoja
na kuwasilisha mahesabu ya fedha ya mwaka 2020.
• Inashauriwa, mwonyesha nia atume maombi ya kusajiliwa na kanzi data
ya EWURA (LSSP) kama mtoaji na msambazaji wa huduma ndani ya nchi
wakati wa kuwasilisha ombi la kuonesha nia ya kutoa usaidizi husika.
• Uzingatiaji wa Kanuni za Maudhui ya Wazawa za mwaka 2012 pamoja
na tafsiri ya Kampuni ya Wazawa (Nafasi za Ajira na Huduma kwa
Watanzania).
• Usajili stahiki kutoka kwa mamlaka za nchi zinazohusika kwa ajili ya kutoa
huduma stahiki inapobidi.
• Uthibitisho wa usajili katika Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) pamoja
na Cheti cha Mwaka wa Karibuni cha Malipo ya Kodi.
Mashirika yenye nia ya kuleta maombi na ambayo yana uwezo na rasilimali
za kutekeleza shughuli au kazi zilizoorodheshwa hapo juu yanapaswa kueleza
nia yao pamoja na kuambatanisha pamoja na nyaraka zilizotajwa hapo juu
kupitia barua pepe kwa eacop-tz.eoi.1000001@totalenergies.com (ukubwa
wa barua pepe usizidi 20 Mb) saa au kabla ya saa 11 jioni za Afrika
Mashariki (EAT) tarehe 19 Octoba 2021.Kichwa cha Baruapepe:
Kumbukumbu namba husika.
Muhimu: Mradi wa EACOP utapitia na kuchambua nyaraka zilizotumwa na
mashirika yatakayoonesha nia ili kutengeneza orodha ya Mashirika ya awali
yenye vigezo vinavyotakiwa. Mashirika yatakayokidhi vigezo tu ndiyo
yatapokea na kusaini Makubaliano ya Utunzaji wa Taarifa (NDA) pamoja na
mwaliko wa kuwasilisha zabuni katika kuendeleza mchakato wa zabuni.
Maelezo yote ya kuonesha nia yanapaswa kuandikwa kwa lugha ya

