Anunţ publicitate
Achiziţie de Servicii de Cazare
Anunţ publicat la data de 15.10.2010
Scurtă descriere a obiectului contractului de achizitie şi sursele de finanţare ale acestuia:
Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) cu sediul în Calea Şerban Vodă nr. 133,
Clădirile D-E, parter, sector 4, Bucuresti, 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 (la hotel) CPV 55110000-4
Servicii de cazare la hotel, astfel:
n

n
n

Cazare la hotel de 3 stele pentru 6 persoane în camere single (6 camere) în
zona centrală a localităţii Mediaş, Jud. Sibiu, pentru o noapte cazare –
intrare 21.10.2010 / ieşire 22.10.2010 şi servicii masă pentru 20 de
persoane
Cazare la hotel de 3 stele pentru 4 persoane în camere duble (2 camere) în
zona centrală a localităţii Cluj Napoca, Jud. Cluj pentru două nopţi cazare –
intrare 22.10.2010 / ieşire 24.10.2010;
Cazare la hotel de 3 stele pentru 4 persoane in camere single (4 camere) în
zona centrală a localităţii Iaşi, Jud. Iaşi pentru două nopţi cazare – intrare
26.10.2010 / ieşire 28.10.2010

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. Factura pentru serviciile de cazare va conţine numele persoanelor cazate, durata
cazării, tariful perceput, precum şi precizarea numărului de stele a hotelului. Plata facturii se va face în
numerar.
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 20 octombrie 2010 ora 12:00,
direct la sediul AFFMR sau pe email la affmr0@gmail.com. Răspunsul achizitorului va fi transmis în
scris către ofertantul câştigător la data de 20 octombrie 2010 ora 14:00.

