OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail

Catre : Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza
Domnilor,
1. Examinând solicitarea de oferta, subsemnatul............................, reprezentant al
ofertantului ______________________________, ne angajam să prestam Servicii
organizare eveniment - excursie elevi Valea Prahovei COD CPV 79952000-2, in
cadrul proiectului „Educaţia interculturală - un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”
– RO2014_C2.1_48, finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea
comunităților rurale interetnice, conform specificatiilor tehnice din invitatia de
participare, pentru suma totala de ______________ lei fara TVA, la care se adaugă taxa
pe valoarea adaugată în valoare de __________________lei, cu plata in termen de maxim
30 de zile de la data efectuarii receptiei si emiterii facturii.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
serviciile cât mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 zile, respectiv
până la data de ____________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că nu depunem oferta alternativă.
6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data ______/________/_______
_____________/(semnatura), in calitate de ________, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele ____________________/(denumirea/numele operatorului econimic).
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OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
Adresa sediu social, tel/fax, e-mail
ANEXA LA OFERTA FINANCIARA – SPECIFICATII TEHNICE OFERTATE

Nr.
crt.

Denumire

1.

Pachet
servicii
organizare
eveniment
(excursie
elevi)

serviciu

Catre Centrul Rromilor “Amare Rromentza”
denumirea autoritatii contractante)
Specificații solicitate Specificatii tehnice Cantitate/ Pret total
ofertate
UM
in lei fara
TVA

Servicii transport pe
durata a doua zile, in
perioada 6-14
februarie 2016 cu
exceptia zilei de
8.02.2016 (obiectivele
turistice propuse nu
au program de
vizitare):
Transportul va fi
asigurat
de
la
localitatea
de
resedinta
a
beneficiarilor
imbarcare la ora
7.00 (loc. Galbinasi
(din
fata
Scolii
Gimnaziale
nr.1
Galbinasi),
jud.
Calarasi), pana la
unitatea de cazare si
retur si deasemenea
de la unitatea de
2

TVA

Pret
total cu
TVA
inclus

cazare
pana
la
obiectivele vizate in
aceasta
excursie
(Castelul
Peles,
Castelul
Pelisor,
Castelul Bran), intrun autocar de minim
46 locuri.
Mijlocul de transport
pus la dispozitie de
ofertant trebuie sa fie
fabricat
cel
mai
devreme in anul 2002,
sa aibe minim 46
locuri, sa se afle intr-o
stare generala buna
(cu
tapiterie
si
perdelute curate, cu
scaune independente
rabatabile functionale)
cu spatiu suficient
pentru
depozitarea
bagajelor,
cu
aer
conditionat
climatronic
si
cu
sonorizare.
Asigurare sandwichuri si apa
plata/minerala, atat
la imbarcare in
prima zi cat si la
intoarcerea spre casa
din a doua zi, pentru
un numar de 46 de
persoane :
Compozitia sandwichului poate varia astfel:
-Paine – 50-100
grame, sub forma de
bagheta sau chifla
-Branza – 50 grame
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(telemea/cas/cascaval/
branza
topita/mozzarella/svait
er/cheddar/feta, etc)
-Carne – 100 grame
(vita/pui/porc/sub
forma de snitel/ gratar/
mezel
(pastrami/jambon/kaiz
er/salam superior crud
uscat sau afumat)
-Legume – 50 grame
(foi salata/ varza/
ardei/rosii/castraveti).
Apa plata/ minerala 0, 5 l.
Asigurare
cazare
pentru un numar de
46 persoane (40 elevi
si
6
insotitori) :
Cazarea se va face pe
durata unei nopti, cu
check- in de la ora
12:00 si check- out a
doua zi pana la ora
12 :00, intr-o unitate
de primire turistica
care poate face parte
din
urmatoarele
categorii : hoteluri de
minim
3
stele,
hoteluri-apartamente,
moteluri de minim 3
stele, vile sau cabane
turistice de minim 3
margarete, pensiuni
de
minim
3
margarete (turistice
sau agroturistice), in
camera
duble/triple
pentru
elevi
cu
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conditia ca acestia sa
fie cazati in functie de
gen (fete separat/baieti
separat) si in camere
duble pentru insotitori.
Toate camerele vor
beneficia de lumina
naturala si posibilitati
de aerisire. Paturile
din camerele in care
vor fi cazati copiii pot
fi si paturi suspendate,
atata timp cat accesul
catre patul de sus se
face intr-un mod facil
si sigur. Camerele
trebuie sa aiba si
incalzire.
Camerele
trebuie sa fie dotate si
cu spatii de depozitare
(dulap,
fiset
sau
noptiera pentru fiecare
copil).
Cladirea/cladirile
propuse
pentru
indeplinirea serviciilor
de cazare vor prezenta,
de asemenea, minim 1
grup sanitar la 5 copii.
Grupurile sanitare vor
fi separate pentru
copiii de sex masculin
si cei de sex feminin si
vor fi dotate cu wc-uri,
chiuvete si dusuri cu
apa curenta rece si
calda (minim cate 1
wc/chiuveta/dus
la
fiecare 5 copii cazati).
Grupurile
sanitare
trebuie sa fie dotate cu
sapun, sampon, hartie
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igienica, prosoape de
hartie.
Asigurare masa de
pranz pentru un
numar de 46 de
persoane :
Masa de pranz va fi
acordata in ambele
zile si va consta in
servirea a doua feluri
de mancare, respectiv
o ciorba de legume/pui
si intr-un fel de
mancare
principal
care
va
contine
obligatoriu 100 gr
carne (pui/porc sau
vita) si 150 gr
garnitura
(legume,
orez etc) si un desert
(fruct sau produse de
patiserie/ cofetarie) si
se va servi intre orele
13:00-14:00.
Deasemenea la fiecare
masa de pranz li se va
asigura elevilor o sticla
de apa plata/minerala
de 0,5 l sau un suc de
minim 0,33 l.
Asigurare
cina
pentru un numar de
46 persoane (40 elevi
si 6 insotitori).
Cina va fi asigurata, in
prima zi si va fi
formata dintr-un fel
principal
care
va
contine
obligatoriu
carne si legume, desert
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si apa plata/minerala 0,5 l sau un suc de
minim 0,33 l, care sa
le asigure elevilor
aportul caloric in
acord cu varsta lor si
se va servi intre orele
19:00-20:00.
Asigurare intrare la
obiectivele vizitate:
Se va asigura intrarea
la Castelul Peles,
Castelul Pelisor si la
Castelul Bran pentru
toate cele 46 de
persoane (40 elevi si 6
insotitori).
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului
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