
 

 

Ajánlati felhívás 
 

Tisztelt XY ügyvezető/elnök Úr/Asszony/Úr Hölgy! 

A Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. nevében az 

Interreg Duna Transznacionális Program keretében támogatást nyert ARCHEODANUBE (DTP3-413-

2.2) elnevezésű projektünk WPT3 szakmai munkacsomagjához (WPT3: Education and Pilot Actions) 

kapcsolódó szakértői és munkacsomagvezetési tevékenység megvalósításához szeretnénk árajánlatot 

kérni a következő tevékenységekre:  

1. A „D.T3.1.1. Whitepaper for the peer review process” tevékenység elvégzése az alábbiak szerint. A 
Vállalkozó elkészíti a metodológiát a projektben megvalósuló pilot akciók szakértői értékeléséhez.  
 

2. Az „A.T3.1. Transnational Thinktank process” tevékenység keretében egy Think Tank workshop 
megszervezése és lebonyolítása a Megrendelő által kiválasztott kulcsszereplőkkel, az alábbiak 
szerint: 

• helyszín foglalása 10-15 főre 

• étkezés biztosítása 10-15 főre 

• projektor, notebook, flipchart biztosítása 

• italbekészítés és kávé, pogácsa biztosítása 10-15 fő részére 

• esetlegesen a témához kapcsolódó előadók meghívása, egyeztetése 

• tolmácsolás megszervezése 

• meghívók megszerkesztése magyar és angol nyelven 

• workshop report template elkészítése 
 

A Think Tank műhelyek fő célja a pilot akciókkal kapcsolatos ismeretek cseréje, összekapcsolása 

és értékelése. A megvalósult rendezvényeket követően jelentés készítése a tárgyalt témákról és a 

következtetésekről a Megrendelővel közösen. 

 

3. Az „A.T3.1. Transnational Thinktank process” tevékenység keretében részvétel a partnerség által 
szervezett két másik Think Tank workshopon. A helyszínek és az időpontok a projekt megvalósítása 
során kerülnek pontosításra.  
 

4. A „D.T3.1.2. Evaluation report” tevékenység elvégzése az alábbiak szerint. A Vállalkozó elkészíti az 
értékelő jelentést a megvalósult pilot akciókról a szakértői értékelés alapján.  

 
5. A „D.T3.2.1. Pilot action documentations - short video” tevékenység keretében rövid videó 

készítésének elvégzése az alábbiak szerint. A Vállalkozó elkészíti a Megrendelő által kijelölt pilot 
akcióról a bemutató videót. A rövid, maximum 3 perces videó angol felirattal, magyar nyelven 
készül. A célja, hogy tapasztalatot osszon meg a partnerségen belül és azon kívül is.  
Részletek: 

• Felbontás: minimálisan 1080p (1920x1080). 

• Frame rate (fps): minimum 25 fps 

• File formátum/tömörítés/kódolás: mov, vagy mp4 
 



 

6. A „D.T3.2.1. Pilot action documentations - short video” tevékenység keretében pilot akció stratégia 
elkészítése. A stratégiának tartalmaznia kell a fenntartható turizmussal kapcsolatos oktatást, 
figyelemfelkeltést és promóciós lehetőségeket.  
 

7. A „D.T3.3.1 Policy proposals – common transnational for the Danube strategy” tanulmány 
elkészítése az alábbiak szerint. A dokumentum közvetlen hozzájárul a 3. prioritás: Kultúra és 
turizmus (PA3) EU-stratégia a Duna Régióhoz (EUSDR) - cselekvési terveihez. A dokumentum az 
összes partner támogatásával valósul meg, a Vállalkozó feladata, hogy minden partnertől adatokat 
gyűjt, és ezek alapján elkészíti az ARCHEODANUBE projekt átfogó javaslatát.  

 
8. A T3 „Education and Pilot Actions” munkacsomag vezetésének általános feladatainak ellátása. 

Belső kommunikáció a partnerekkel és a vezető partnerrel. Iránymutatás megadása a 
munkacsomag megvalósításához, szakmai támogatás a teljes partnerség számára. A tevékenység 
folyamatos a projekt harmadik, negyedik és ötödik periódusában.  

 
Ajánlattevő neve: XY. 
 

Az ajánlatokkal kapcsolatos további feltételek: 

▪ az árajánlatot forintban, nettó, áfa, bruttó összeg feltüntetésével kell megadni  

▪ részajánlat nem tehető az egyes részfeladatokra, csak a teljes feladatkörre nyújtott ajánlat 

fogadható el; 

▪ az ajánlatok beérkezésének határideje: 2021. július 7.  

A megadott határidőn túl beérkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő. 

 

Az árajánlatot jelen ajánlatkérés mellékleteként megküldésre kerülő árajánlati adatlap kitöltésével 

szükséges benyújtani. 

Ajánlatát kérem legkésőbb a megadott határidőig postán, vagy személyesen eljuttatni a 9700 

Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9. vagy a zsolt.simon@westpannon címre. 

 

Tisztelettel: 

Simon Zsolt 

projektmenedzser 

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 

 

Kelt: 2021. június 28. 

 

 

 



 

ÁRAJÁNLATI ADATLAP 
 

Árajánlatkérő neve: Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

Címe: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9.  

Adószáma: 21464812-2-18 

Árajánlatadó neve:  

Címe:  

Adószáma:  

  

Tisztelt Simon Zsolt! 

Ezúton köszönöm a felkérését az ARCHEODANUBE (DTP3-413-2.2) elnevezésű projektjük WPT3 

szakmai Munkacsomag (WPT3: Education and Pilot Actions) megvalósítása kapcsán ellátandó szakmai 

és munkacsomagvezetési feladatok ellátására. Az Ön által igényelt – az ajánlatkérőben részletezett – 

tevékenységekre a cégünk a következő ajánlatot adja: 

 

Ajánlati ár (nettó HUF): 

 

Az ajánlat érvényességi ideje: X nap 

 

Az ajánlat kérés alapján a feladatok ellátására megajánlott ár:  

 

Részfeladat Nettó ár + ÁFA Bruttó ár 

„D.T3.1.1. Whitepaper for the 

peer review process” tevékenység 

ellátása. 

,- Ft ,- Ft ,- Ft 

1 db Think Tank workshop 

megszervezése és lebonyolítása a 

Megrendelő által kiválasztott 

kulcsszereplőkkel. 

,- Ft ,- Ft ,- Ft 

Két Think Tank workshopon való 

részvétel. 
,- Ft ,- Ft ,- Ft 

„D.T3.1.2. Evaluation report” 

elkészítése a Megrendelő igényei 

szerint. 

,- Ft ,- Ft ,- Ft 

Megrendelő által kijelölt pilot 

akcióról egy bemutató videó 

készítése. A rövid, maximum 3 

perces videó angol felirattal, 

magyar nyelven készül. 

,- Ft ,- Ft ,- Ft 



 

Pilot akció stratégia elkészítése. ,- Ft ,- Ft ,- Ft 

„D.T3.3.1 Policy proposals – 

common transnational for the 

Danube strategy” tanulmány 

elkészítése. 

,- Ft ,- Ft ,- Ft 

A T3 „Education and Pilot Actions” 

munkacsomag vezetéséhez 

kapcsolódó általános feladatok 

ellátása. 

,- Ft ,- Ft ,- Ft 

Összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft 

 

 

Az árajánlat összege:  

Nettó: ,- Ft 

ÁFA: ,- Ft 

Bruttó: ,- Ft 

 

Település, 2021. június/július  

 

A jövőbeni együttműködésben bízva tisztelettel:  

 
……….……………..……………….. 

XY 
titulus 
XY Kft. 

 


