	
  

Anunţ publicitate
Achiziţie de servicii cazare şi masă
Anunţ publicat la data de: 18.02.2011
Scurtă descriere a obiectului achiziţiei şi sursele de finanţare ale acesteia:
Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) cu sediul în Calea Şerban Vodă nr. 133,
Clădirile D-E, parter, sector 4, Bucureşti, România, beneficiară a contractului de finanţare nr.
POSDRU/71/6.3/S/34434, contract semnat pentru proiectul „Combaterea discriminării şi creşterea
potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural”, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi
bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
publică prezenta cerere de ofertă pentru achiziţia de Servicii de Cazare şi Masă, Cod CPV 55110000 -4
Servicii de cazare la hotel; CPV 55300000-3 Servicii de restaurant şi servire a mâncării:

•

În zona centrală a localităţii Iaşi, Jud. Iaşi: cazare la hotel de 3 stele pentru 2 persoane
– intrare 25.02.2011 / ieşire 03.03.2011; servicii masă: mic dejun, masă prânz şi cină pentru
două persoane pe perioada şederii, la solicitarea participanţilor.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Oferta câştigătoare va fi stabilită pe
baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Modalităţi de prezentare a ofertei:
Oferta furnizorului trebuie să fie valabilă 14 zile şi exprimată în lei, având TVA-ul menţionat separat,
dacă este cazul.
• Ofertele furnizorilor vor preciza: (i) tipul cazării oferite (camere single sau duble); (ii) tariful pe
noapte de cazare; (iii) costul pe persoană pentru fiecare categorie de masă, inclusiv meniul /
meniurile oferite; (iv) dacă se oferă, la solicitarea participanţilor, alternativa comandării unor
meniuri „a la carte” la faţa locului, cu următoarele condiţii: (a) preţul total mediu pe
participant pe masă să nu depăşească preţul total mediu pe participant al ofertei standard a
furnizorului pentru masa respectivă; şi (b) furnizorul să notifice deîndată participanţii în cazul
în care costul meniului comandat este de natură să depăşească preţul total mediu pe
participant al ofertei standard a furnizorului şi să refuze comanda respectivă.

	
  

Note:
- meniurile oferite pentru fiecare tip de masă vor include ceai, cafea, apă minerală /plată, băuturi
răcoritoare;
- numărul de zile/nopţi cazare şi de participanţi la mese sunt estimate şi nu garantate; plata
serviciilor se va face numai în limita numărului efectiv de zile/ nopţi cazare utilizate şi a numărului
efectiv de participanţi la mese ori al meniului a la carte comandate.
- contravaloarea serviciilor se va achita în numerar după prestarea serviciilor.

Mai multe informaţii privind această achiziţie se pot obţine la tel.: 031-7 300 640, fax: 031-7 300
641, sau email: affmr0@gmail.com. Ofertele pot fi transmise până la data de 24.02.2011 ora
14:00, direct la sediul AFFMR sau pe email la affmr0@gmail.com. Răspunsul achizitorului va fi
transmis în scris către ofertanţilor la data de 24.02.2011 ora 16:00.

