
 

  Pagina 1 din 3 

 
COMUNICARE PRIN EMAIL 

 
 URGENT /  NORMAL 

 
De la Departamentul de achiztii si logistica al SNCRR   
cc:  Referința 

noastră: 
[2] 

Data: 11.01.2023 Număr de pagini inclusiv această 
pagină: 3 

 

Re: Cerere de cotație servicii cazare si masa organizare tabara 
 

Dacă nu primiți toate paginile, vă rugăm să ne contactați imediat. Mulțumim. 

 
CERERE DE COTAȚIE 

 
Societatea de Cruce Roșie din Romania vă solicită cu amabilitate cea mai bună ofertă fermă pentru 
următoarele: 
 

1. Tip și cantitate:  
Servicii cazare si masa in perioada 20-25 februarie 2023 

 
2. Perioada executare servicii: 

 20-25 februarie 2023 
3. Specificații de calitate: 

a. Cazare: camere de 2 - maxim 4 persoane, fiecare camera va avea: toaleta si dus, apa 
calda  nonstop; 
b. Masa: 
-Mic dejun (ceai /cafea/ lapte, legume, mezeluri, oua, lactate, gem, paine ) 
- Pranz (ciorba/supa + fel principal cu garnitura, salata, desert si apa 0.5 I/participant 
- Cina (fel principal cu garnitura, salata, desert si apa 0.5 I/participant. 

Se va intra cu pranzul din data de 20.02.2023 si se va iesi cu micul dejun din data de 
25.02.2023 

Meniul se va stabili împreuna cu organizatorul, la începutul evenimentului. 
 
Facilitati necesare, incluse in buget : 
- Minim 2 Sali de curs  
- Videoproiector de lucru  
- internet 
- Terenuri amenajate pentru activitati logistice si simulari în aer liber 
 
Numar de persoane pentru care se vor presta serviciile : aproximativ 100 persoane 

 
4. Alternative: 

N/A 
 

5. Ambalare: 
N/A 

  
6. Greutăți și dimensiuni: 

 NA 
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7. Marcaj: 
 NA 
 

8. ETICHETARE 
 NA 
 

9. Lista de ambalare: 
 NA 
 

10. Documente și certificate necesare: 
a. Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ 

şi Industrie naţională sau teritorială.   
b. Certificatul Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului. 
c. Descriere locatie, specificaţii tehnice, brosuri, cataloage sau alte documente relevante cu 

care sa se poata stabili gradul de conformitate al serviciilor ofertate 
 

11. Distribuirea documentelor și certificatelor 
 Documentele solicitate vor fi trimise de prestator destinatarului într-un interval de timp 

dependent de natura metodei de transport și vor fi confirmate – de obicei prin email sau 
currier. 

 
12. Defalcarea costurilor: 

1500 ron (TVA inclus)/ persoana/ perioada 
Suma bugetata, de 1500 lei/persoana,  include: cazare si masa conform solicitare tehnica, 
precum si facilitatile solicitate. 

13. Moneda 
 Toate costurile sunt fixe și ferme numai în RON.  
 

14. Probe 
 NA 
  
 

15. Inspectarea 
 NA   
 

16. Clauza de lichidare a daunelor 
  NA 
 

17. Plată 
 În termen de 10 de zile de la data prestarii serviciilor și primirea  documentelor justificative, 

se poate oferii avans in conditiile prevazute de lege si daca acesta este solicitat, in limita 
masima a 30% din valoarea contractului. 

 
18. Valabilitate: 

  Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă 30 de zile înainte de plasarea unei 
comenzi de cumpărare, dacă este plasată, trebuie să fie acceptată de dumneavoastră. 

 
19. Asigurare 

           NA 
 

20. Clauză totală sau niciuna:  
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 SNCRR își rezervă dreptul de a accepta întreaga ofertă sau o parte din oferta prestatorului, 
iar oferta cea mai scăzută evaluată nu va fi acceptată automat. 

 
 

21. Condiții pentru depunerea ofertelor:  
  Ofertele trebuie primite cel târziu la 23.01.2022 ora 14:00, in plic sigilat la adresa: Str. 

Biserica Amzei, nr. 29, sector 1. Bucuresti 
   
 
 Pagina de copertă identifică în mod clar expeditorul și destinatarul. 
 Vă rugăm să rețineți că pe această pagină nu trebuie să apară informații despre prețuri. 
 
  
 În atenția:  [Departamentul de Achizitii si Logistică al SNCRR] 
 Ref.  Cotație servicii cazare si masa „Tabara internationala de dezastre”  
  
  
 Numerele noastre de telefon pentru informații suplimentare: 
 Telefon:  021.317.60.06 in atentia dlui Mihalache Vladut 
 Poștă electronică:    achizitii@crucearosie.ro   
 

22. Valabilitate 
 Oferta dumneavoastră trebuie să rămână valabilă 30 de zile. 
 Comanda de cumpărare, dacă este plasată, va fi acceptată de dumneavoastră. 

 
 

23. Confirmare: 
 Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de cotatie și să indicați intenția dumneavoastră 

de a licita sau nu. 
 
 
Vă mulțumesc, 
 
Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana 
Director Logistica si Achizitii 
Marius Ion  
[semnătură]       
 
 
 
 
 
N.B. Vă rugăm să trimiteți cele mai bune oferte de firma ca nu va fi nici o negociere. 
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