
 
 
PROIECT: „Practica - o sansa in plus in tranzitia de la scoala la viata activa” – cod SMIS 109526 
ACHIZITOR: 
FUNDAŢIA „ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE” - FILIALA BRĂILA 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 
Braiala, 06.09.2021 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE  
Servicii transport si  cazare pentru participanții la vizita de studiu în județul Tulcea 
 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 
1. Servicii de achizitionat: 
 Servicii transport, cazare si masa pentru participanții la vizita de studiu în județul Tulcea. 
 Valoarea estimata a contractului 18860 lei fara TVA, respectiv 20318.20 lei cuTVA inclus. 
2. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 

condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la: 
Adresa: Aleea Pensionatului, nr.5, Oras Braila, Judetul Braila, România 

Telefon/Fax: +40 748155050. 

E-mail: srabraila@gmail.com 
Persoană de contact: Ilie Gradinaru.  

3. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fizic la adresa - Aleea Pensionatului, nr.5, Oras 
Braila, Judetul Braila, România.  

4. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 2 este: 
10.09.2019, ora 14:30. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.  

5.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă serviciile mentionate la pct.1 orice alte costuri necesare 
prestarii serviciilor in bune conditii. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

6. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită 
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin.4 de mai sus. 

7. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită autorizare din care să rezulte numele 
complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă 
și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție- agentie de turism. 

8.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc 
cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care 
îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate si care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA. 

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă 
urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 

 
 

Ilie Gradinaru,  
Director executiv 
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Anexa    

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 
Achiziția de servicii transport + cazare si transport 

 
 
 
1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant] 
 
Transport Galati – Tulcea - Galati, cazare, masa in Judetul Tulcea 
  

Nr. 
crt. 
(0) 

Denumirea serviciilor 
(1) 

Cant. 
(2) 

 
Pret 

unitar 
maximal 

(3) 

Preț 
unita

r 
(4) 

Valoare 
Totală fără 

TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 
%TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) 

 

Transport pentru maxim 22 ( 16 
minim) persoane Galati -Tulcea-

Galati – 380 km 

1 3680    

 

 

Cazare cu mic dejun – nopti 
Pentru maxim 22 ( 16 minim) 

persoane 

66 230  
(230*66
=15180) 

   

 

 TOTAL  18860     

 
2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix, proportional cu numarul de persoane  şi nu poate fi 

modificat pe durata executării contractului. 
 
3. Grafic de prestare: Prestarea serviciilor se realizeaza in 17 – 20.09.2021 
 [a se completa de către Ofertant] 
 

Nr. crt. Denumirea serviciilor Cant. Termen de prestare 

 

Transport 22 persoane Galati -Tulcea-

Galati 180 km si 200 km vizite in judetul 

Tulcea – diferite obiective 

  

 
Cazare cu mic dejun    

 
4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% dupa prestarea serviciilor in bune conditii, pe baza facturii 
prestatorului şi a procesului - verbal de recepţie, in contul trezorerie indicat de prestator, in maxim 60 zile 
de la comunicarea facturii. 

 
5. Garanţie: - 
 

                                                           
1 Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește 
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate). 
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă 

acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 

 



 
6. Instrucţiuni de prestare:   
  Prestatorul va asigura prestarea serviciilor in bune conditii.  
 
7.  Specificaţii Tehnice: 
(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor): 
 
 

 A. Specificații tehnice solicitate  B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

 Denumire servicii: Transport, cazare cu mic dejun   

 Descriere generală: se asigura transportul a maxim 22 
persoane si mimim 16 persoane  pe parcursul a 
aproximativ 380 km, cazare cu mic dejun pentru trei nopti 
in Orasul Tulcea sau in imprejurimi 

Descriere generală 

 Data deplasării: 17.09.2021 – 20.09.2021. 
Transportul se va face cu mijloace de transport  cu număr 
de locuri corespunzător pentru 22 persoane dotate cu aer 
conditionat în perfectă stare de funcționare. 
17.09.2021 - Plecare din Galati, ora 10.00 pe traseul:  Galati 
– Tulcea unde se vor vizita obiective /companii pe raza 
Judetului Tulcea. Deplasarile din cele 4 zile se vor realiza in  
limita a 200 km. 
20.09.2021 – Plecare Tulcea – Galati. 
 
 
Mijlocul de transport și șoferul trebuie să rămână la 
dispoziția beneficiarului pe toată durata deplasării. 
Prețul acestui serviciu trebuie să includă și taxele de drum, 
parcare, carburant, asigurare a bagajelor și călătorilor, 
precum și cheltuieli de masa, cazare și diurnă pentru șofer. 
 
Cazare: 3 nopti cu mic dejun, in perioada 17– 20.09.2021 
pentru maxim 22 persoane /minim 16 persoane in Judetul 
Tulcea sau in vecinatate. Cazarea trebuie asigurata la 
unitate de 3 stele sau similar pentru maxim 22( minim 16 ) 
persoane, cu mic dejun, camere twin, cu baie proprie 
(toaleta, dus, chiuveta). Se asigura cazare pentru toate 
persoanele intr-o singura unitate. 
 
Cazarea soferului va fi inclusa in cost si ofertantul va decide 
asupra modului de cazare al acestuia. 
 
 
 

 

 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 



 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanță/ instruire 
 
Transport, cazare cu mic dejun, cina si pranz 
 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire servicii: Transport si  cazare cu mic dejun, In judetul Tulcea 

 Descriere generală: se asigura transportul a maxim 22 persoane si minim 16 persoane pe parcursul a 
aproximativ 380 km, cazare cu mic dejun 3 nopti in Orasul Tulcea  sau in imprejurimi 

 Data deplasării: 17.09.2021– 20.09.2021. 
Transportul se va face cu mijloc de transport cu număr de locuri corespunzător pentru maxim 22 
(minim 16) persoane dotate cu aer conditionat în perfectă stare de funcționare. 
17.09.2021 - Plecare din Galati, ora 7.00 pe traseul:  Galati – Tulcea unde se vor vizita obiective 
/companii In Judetul Tulcea  in limita a 80 km. 
18-19.09.2021 - Vizita obiective /companii In Judetul Tulcea  in limita a 200 km. 
20.09.2021 – Plecare Tulcea -Galati. 
 
Mijlocul detransport și șoferul trebuie să rămână la dispoziția beneficiarului pe toată durata 
deplasării. 
Prețul acestui serviciu trebuie să includă și taxele de drum, parcare, carburant, asigurare a bagajelor 
și călătorilor, precum și cheltuieli de masa, cazare și diurnă pentru șofer. 
 
Cazare: 3 nopti cu mic dejun, in perioada 17– 20.09.2021 pentru maxim 22 ( minim16) persoane in 
Judetul Tulcea sau in vecinatate. Cazarea trebuie asigurata la unitate de 3 stele pentru  maxim 22 ( 
minim  16) persoane, cu mic dejun, camere twin, cu baie proprie (toaleta, dus, chiuveta). Se asigura 
cazare pentru toate persoanele intr-o singura unitate. 
 
Cazarea soferului va fi inclusa in cost si ofertantul va decide asupra modului de cazare al acestuia. 
 

Ilie Gradinaru,       Data: 07.09.2021 
Director Executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

CAIETUL DE SARCINI 
Achiziția de servicii  

 
Tulcea - Servicii transport in Tulcea 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire servicii: Transport si  cazare cu mic dejun 

 Descriere generală: se asigura transportul a maxim 22  (minim 16) persoane  pe parcursul a 
aproximativ 380 km, cazare cu mic dejun 2 nopti in Orasul/Judetul Tulcea  

 Data deplasării: 17.09.2021 – 20.09.2021. 
Transportul se va face cu mijloc de transport cu număr de locuri corespunzător pentru maxim 22 
(minim 16) persoane dotate cu aer conditionat în perfectă stare de funcționare. 
17.09.2021 - Plecare din Galati, ora 7.00 pe traseul:  Galati – Tulcea unde se vor vizita obiective 
/companii In Judetul Tulcea . 
18-19.09.2021 - Vizita obiective /companii In Judetul Tulcea  in limita a 200 km. 
20.09.2021 – Plecare Tulcea -Galati. 
Autocarul și șoferul trebuie să rămână la dispoziția beneficiarului pe toată durata deplasării. 
Prețul acestui serviciu trebuie să includă și taxele de drum, parcare, carburant, asigurare a bagajelor 
și călătorilor, precum și cheltuieli de masa, cazare și diurnă pentru șofer. 
 
Cazare: 2 nopti cu mic dejun, in perioada 17– 20.09.2021 pentru maxim 22 ( minim16) persoane in 
Judetul Tulcea sau in vecinatate. Cazarea trebuie asigurata la unitate de 3 stele pentru  maxim 22 ( 
minim  16) persoane, cu mic dejun, camere twin, cu baie proprie (toaleta, dus, chiuveta). Se asigura 
cazare pentru toate persoanele intr-o singura unitate. 
 
Cazarea soferului va fi inclusa in cost si ofertantul va decide asupra modului de cazare al acestuia. 
 

 
B. TERMENE DE PRESTARE SI PLATA 

Plata se va face in maxim 60 de zile de la receptia serviciilor. 
Termen de prestare: 17 – 20.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexa 1 - DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI DETALII FINANCIARE 

 [se va completa potrivit ofertei Prestatorului] 
 

A: Specificațiile tehnice 

Specificatii tehnice solicitate 
 

Specificatii tehnice ofertate 

  

  

 
B: Oferta de preț și graficul de livrare 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Pret 
unitar 

(4) 

Valoare 
Totala 

fără TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 
%TVA) 

Valoare 
totala cu 

TVA 
(7=5+6) 

       

       

       

 TOTAL      

 

GRAFIC DE REALIZARE A SERVICIILOR 

Nr. crt. Denumirea serviciilor Termene de realizare 

   

   

   

 
 


