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Nr. înreg./Data  

44/17.07.2019  

 

 
 
SOLICITARE DE OFERTA PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE CAZARE SI 
MASA NECESARE ORGANIZARII “Eveniment Unu” La Ostrov, PENTRU 
PERIOADA 12 – 15 AUGUST 2019 DIN CADRUL PROIECTULUI „ACTIVE 
ART FOR ATTRACTIVE TOURISM – ARTOUR” COD PROIECT ROBG - 368 
 
 
 
Doamnelor/Domnilor, 
 
Asociatia profesionala Valahia Transalpina, in calitate de partener, 
alaturi de Asociatia “Institute for Territorial Innovations and 
Cooperation - ITIC (Bulgaria) in proiectul „Atractive Art for Active 
Tourism” – cu adresabiliate specifica organizatorilor de croaziere pe 
Dunare si a turismului sud Dunarean transfrontalier in general,  solicita 
o oferta pentru urmatoarele: 
 
SERVICII DE CAZARE SI MASA PENTRU ORGANIZAREA TABEREI DE ARTA 
DE LA FERMELE OSTROV, JUDETUL CONSTANTA, IN PERIOADA 12 – 15 
AUGUST 2019 

a. Cazare in camere de doua-trei persoane, cu baie si wc 
incluse, pentru un grup de 30 persoane- intrarea in data de 
12 august 2019 si iesirea in data de 15 august 2019 (trei nopti 
de cazare) 

b. Masa pentru 30 de persoane: mic dejun, dejun si cina; intrare 
cu masa de pranz din data de 12 august 2019 si iesirea cu 
masa de pranz din 15 august 2019.   

NOTA: asigurarea sau indicarea unor facilitati de petrecere a 
timpului liber vor constitui un avantaj.  

 
Pentru organizarea Taberei de Arta si Cultura de la Ostrov, judetul 
Constanta, solicitam o oferta de preturi, astfel: 
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1) Pretul in lei inclusiv TVA, pentru fiecare din serviciile si produsele 
solicitate mai sus. 

2) Ofertele sa fie transmise in zece zile de la momentul publicarii pe 
site, catre Asociatia Valahia Transalpina, prin posta si adresa 
electronica la: Calarasi, bd. 1 Decembrie 1918, bloc A23, parter, 
judetul Calarasi si la dan.cristescu@walahiaetransalpine.ro 

3) Mentionarea calitatii produselor (stele, margarete, etc.) si 
efectuarea receptiei receptiei antefolosire pentru fiecare din cele 
30 de locuri de cazare;  

4) Locul exact de cazare si masa pentru intreaga perioada 12 – 15 
august 2019 

 
 
Oferta dv trebuie sa ajunga la noi pana cel mai tarziu 27 iulie 2019, ora 
12.00. 

 
Cu salutari sincere, 
 
 
Asociatia Valahia Transalpina 
 

 
Dan Cristescu 
Presedinte Executiv 


