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FTESË PËR OFERTË 

 
Union Bank Sha fton të gjitha agjencitë që ofrojnë shërbim krativiteti në procedurën e Tenderimit për 

“SHËRBIM KREATIVITETI”. 

 

Qëllimi i kësaj Ftese për Ofertë është pranimi; vlerësimi dhe përzgjedhja e Propozimit më të mirë që 

përmbush kërkesat e Bankës për nevojat e Departamentit Marketing & PR, sipas shërbimeve të listuara  

në Shtojcën Nr 2.  

 

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese:  

 Vlerësimi mbi cilesinë dhe dokumentacionin teknik për shërbimet e kërkuara. 

 Vlerësimi mbi bazën e cmimit më të mirë dhe final të ofruar nga kompania për shërbimet e 

kërkuara. 

 

 

*** 

 

Kjo Ftesë për Ofertë do të organizohet në dy Faza: 

 

Faza e parë: Vlerësimi i dokumentacionit teknik. Në këtë fazë do të vlerësohet aspekti teknik i kompanive 

pjesëmarrëse, sipas dokumentacionit të kërkuar në Shtojcen Nr.1. 

 

Faza e dytë: Kompanitë të cilat do të përzgjidhen nga vlerësimi në fazën e parë, do të ftohen për të sjellë 

propozimin mbi brief-in që do u mundesojë Banka së bashku me ofertën financiare për shërbimet e 

kërkuara. 

 

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet me zarf të mbyllur, brenda datës 21 Tetor 2022, në adresën 

e mëposhtme: 

  

Departamenti i Administrates  

Union Bank SHA  

Bulevardi Zogu I, Sheshi Ferenc Nopçka, Nd. 5, H. 3, Njësia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1016, Tiranë, 

Shqipëri  

 

me referencë “SHËRBIM KREATIVITETI”  

 

 

Bashkëlidhur Ftesës për Ofertë do të gjeni: 

 

 

Shtojca 1.  Kerkesat per  dokumentacion kualifikues Faza 1 

Shtojca 2.  Përshkrim i shërbimeve që do të ofrojë Agjencia 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

Shtojca 1 Kerkesat per  dokumentacion kualifikues Faza 1 
 

 

Propozimi Teknik:  

 

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentat e mëposhtëme: 

1. Kopje të ekstraktit të QKB (të 6 muajve të fundit) 

2. Prezantim/kredencialet e Kompanisë ku të theksohen fushatat kryesore, klientët kryesorë në 

Portofolin e Kompanisë. 

3. Prezantim i 1 apo 2 projekte të rëndësishme të krijuar për klientet kryesorë 

4. Organigrama e Kompanisë  

5. Çdo dokument tjetër shtesë që mund ti shërbejë kësaj Ftese për Ofertë. 

 

 

Të gjithë dokumentat sipërpërmendura duhet të jenë të aksesueshëm dhe të lexueshëm në momentin e 

dërgimit të tyre. Mos-dorëzimi i një dokumenti ose të dokumentave të pasakta, do të sjellë penalitet në 

vlerësimin që do realizohet ose do të konsiderohen si kushte për skualifikim nga ky proces. 

 

Shënim: Pikat 1 dhe 2 të kërkesave të sipërpërmendura duhet të mundësohen edhe në formë elektronike 

(usb) e cila duhet të jetë brënda zarfit ku do të dorëzohet Propozimi.   

 

 

Kriteret për kualifikimin e agjensisë pjesëmarrje në proces: 

 

- Eksperiencë në tregun vendas dhe rajon  (minimumi 5 vjet), 

- Njohje e thellë e sektorit bankar në vend, 

- Eksperiencë e provuar në shërbime bankare digjitale, përfshirë transformimin digjital, 

- Anëtare e një grupi ndërkombëtar (kriter i preferueshëm) 

 

 

Skeduli i Procesit të Tenderimit 

 

Data Koment 

14 Tetor 2022 Publikimi i Fteses per Oferte – Faza 1 

21 Tetor 2022 Afati per dorezimin e Propozimit Teknik 

28 Tetor 2022 Njoftimi per rezultatet e Fazes 1 

Dergimi te kompanite e perzgjedhura i Fteses per Oferte – Faza 2 

18 Nentor 2022 Afati per dorezimin e Propozimit Financiar dhe konceptit kreativ 

bazuar ne Brief te derguar 

21 – 25 Nentor 2022 Takime individuale me Kompanite per prezantimin e konceptit kreativ 

Deri ne 8 Dhjetor 2022 Njoftimi per rezultatet e Fazes 2 

Deri ne 15 Dhjetor 2022 Pregatitja e Kontrates dhe nenshkrimi me Fituesin 
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Shtojca Nr. 2  Pershkrim i sherbimeve qe do te ofroje Agjencia 

 
 

Aktivitete ATL te Bankes – Kreativa 

- Strategji komunikimi per imazhin e Bankes dhe produktet dhe sherbimet e saj; 

- Koncepte kreative per imazhin e Bankes dhe produktet dhe sherbimet e saj; 

- Koncepte kreative sipas briefit te fushates se derguar nga Banka; 

- Formimin dhe dizajn, programim dhe zbatim te fushatave specifike 

- Dizajn, programim dhe zbatim I puneve kreative te reklamave; 

- Dizajn, programim dhe zbatim I cdo Artëork te materialeve per reklame per kerkesa specifike; 

- Pershtatje e fushatave kreative te dhena nga Banka;  

 

Aktivitete Digjitale te Bankes 

- Strategji Komunikimi Digjitale per Banken 

- Krijim i Koncepteve Digjitale per imazhin e Bankes dhe produktet e sherbimet e saj 

- Propozime koncepti per UI dhe UX per aplikacione te ndryshme 

- Dizajn, programim dhe zbatim i platformave digjitale, microsites, apps, lojera, etj., sipas 

kerkesave/nevojave te Bankes 

- Krijim kontenti/permbajtjeje dhe manaxhim te rrjeteve sociale te Bankes. 

 

Aktivitete  BTL te Bankes 

- Strategji per aktivitetet BTL  

- Koncepte kreative për të mbështetur aktivitetet BTL; 

- Konceptet kreative dhe organizimi i stendave të përfaqësimit të bankes në panaire dhe ekspozita.  

- Organizimi i eventeve të llojeve të ndryshme. 

- Sherbime te tjera te lidhura me aktivitetet BTL 

 

Prodhim spotesh dhe video te bankes 

Agjencia duhet te siguroje oferten me te mire per prodhimin e spoteve televizive te bankes me 

kompanine me te pershtatshme te produksionit duke e bazuar perzgjedhjen e saj ne kombinimin me 

te mire te cilesise dhe cmimit. 

• Agjencia duhet te siguroje ofertën më të mirë të mundshme të prodhimit. Pjesë e negociatave me 

studiot e prodhimit do të jetë kërkesa e Klientit për përdorimin e lirë të Spotit televiziv të blerë, 

brenda kufizimit në kohë dhe/ose shpenzimeve shtesë sipas praktikës më të mirë të pranuar dhe 

ndjekur përgjithësisht në kete fushë biznesi.  

• Agjencia duhet te mbikqyri prodhimin deri në produktin përfundimtar për spotet si edhe te ndjeki 

përshtatjen e tyre sipas kerkeses se klientit. 

 

Eventet 

 Agjencia duhet te krijoje të krijojë të gjithë konceptin e eventit, të dekoroje dhe të kujdeset për të 

gjitha detajet. Këtu duhet të përfshihen dekorimi, ndriçimi, audion dhe fonine, ekipin i promovimit, 

fotografet/ videografet, etj. 

 Agjencia do t'i paraqesë paraprakisht Klientit propozimet per eventin, duke kërkuar pëlqimin me 

shkrim dhe/ose miratimin e këtij të fundit përpara se të vazhdojë me ekzekutimin e 

propozimit/propozimeve në fjalë. 

 Agjencia ruan të drejtën për të nënkontraktuar kryerjen e ndonjë prej aktiviteteve të përcaktuara më 

sipër me palë të treta, me kusht që të miratohet paraprakisht Klienti. 
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Zhvillimi i aplikacioneve, Ëebsite, lojrave digjitale, etj. 

 Agjencia me kerkese te klientit duhet te perqasi kompani lokale dhe ndërkombëtare të zhvillimit 

dhe te marri oferta për zhvillimin e aplikacioneve, faqeve ëeb, lojrave online, etj. Ne baze te 

propozimeve qe ka paraqitur dhe per te cilat ka rene dakort me klientin. 

 Agjencia duhet ti analizoje ofertat dhe ti sugjeroje klientit kompaninë më të përshtatshme, bazuar 

në kombinimin më të mirë të cilësisë dhe çmimit. 

 Agjencia duhet te negocioje me kompaninë e zhvillimit dhe te siguroje ofertën më të mirë të 

mundshme. Te realizoje blerjen dhe te mbikqyre prodhimin deri në produktin përfundimtar. 

 


