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AJÁNLATKÉRÉS 
 

I. Ajánlatkérő:  
Neve: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány  

Címe: 1126 Budapest, Beethoven utca 6. fsz 1. 

Képviselője: Suhajda Éva Virág 

Telefon: + 3630 52 53 689 

E-mail: virag.suhajda@rogersalapitvany.hu  

 

Kapcsolattartó neve: Angyal Réka Sára 

Telefon: +3630 34 25 583 

E-mail: sara.angyal@rogersalapitvany.hu  

 

II. Az ajánlat tárgya:  
A STOP BULLYING - NO BULLYING HU-SK Interreg V-A Szlovákia Magyarország 

Együttműködési Program keretén belül nyertes projekt. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

támogatásával valósul meg. Projekt száma SKHU/1902/4.1/105. 

Részletes információkat a projektről www.rogersalapitvany.hu weboldalon talál.  

Jelen ajánlatkérés a projekthez kapcsolódó alább részletezett kommunikációs tevékenységre és 

promóciós tárgyak elkészítésére irányul.  

 

II.1. A feladat részletes meghatározása:  

 

A pályázat bemutatása: 
Projekt célja támogatást nyújtani az oktatási intézményeknek a kortárs zaklatás (bullying) kezelésére és 

megelőzésére. A projekt keretén belül módszereket és eszköztárat dolgozunk ki és adunk át 

a pedagógusoknak szülőknek és diákoknak, amellyel kezelni tudják a kortársak között felbukkanó 

agressziót és bántalmazást, illetve meg tudják előzni azt. A projektet két szlovákiai partnerrel a 

TANDEM n.o., és az Innovatív Oktatásért Intézettel közösen valósítjuk meg. 

A feladat részletesen: 

 

Tábla  

Darabszám:1 drb  

Méret: A2-es méretű  

Anyag: 3 mm ongró, matt, egy oldalon kasírozva 

Tervezés: sablon alapján projekt előírásoknak megfelelően 

 

Promóciós tárgyak: tervezése és kivitelezése projektlogóval ellátott (környezetbarát anyagból) 

 

Pendrive: 

Darabszám: 30 drb.  

Méret: 16 GB  

Anyag: környezetbarát anyagból 

Logóztatás: egy oldalon logózva fekete/fehér 

 

Póló: 

Darabszám: 25 drb női, 5 drb férfi 

Méret: női 10 db S, 10 db M, 5 db L,/ férfi 5 db XL 

Típus: kerek nyakú, normál szabásvonalú 

Anyag: puha tapintású 100% pamut. 160 g/m2 

Szín: fehér alap 
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Logóztatás: elől bal oldalon logózott, hátul kb. A4 méretben, színesen 

 

Roll up:  

Darabszám: 1 drb. 

Méret: 85 x 200 cm szerkezettel együtt 

Grafikai tervezéssel  

 

Kiadvány: 

 Darabszám: 200 drb 

Méret: 148x210 mm (A/5) 

Terjedelem: 16+4 oldal 

Nyomás:  

Borító: 4 oldal színes, 4 (CMYK) szín 

  Belív: 16 oldal 4 (CMYK) szín 

Anyag:  

Borító: műnyomó matt 250 g 

  Belív: műnyomó matt 150 g 

Kötészet: irkatűzve, méretre vágva 

Előkészítés: tördeléssel 

 

TV kampány:  

30 másodperces elkészített reklámfilm megjelentetése 

Darabszám: 2 db megjelentetés 

Magyarországon projektnek megfelelő határmenti TV csatornában  

Elérés: 2500 fő/megjelenés 

 

Social media kampány:  

Csatorna: Facebook 

30 másodperces kész reklámfilm kampány 

Időtartam: 1 hónap 

Célcsoport: tanárok, szülők Magyarország területén 

Elérés: 180-200.000  

 

 

II.2) A szolgáltatás teljesítésének/ termék szállításának tervezett határideje  

Kezdete: szerződés aláírásának napja 

Teljesítés záró dátuma: 2021.10.31. 

A teljesítés rész-dátumait a szerződéskötésben rögzítjük. A részszámlák benyújtása a részteljesítések 

alapján több részletben történik.  

 

II. 3) A szolgáltatás teljesítésének helye/ termék kiszállításának helye  

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány székhelye. 

 

II.4) Fizetési feltételek: 
Ajánlattevő, amennyiben elnyeri a megbízást, az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII 

Törvény 58. §. (1.) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlát. Ajánlatkérő az 

igazolt teljesítések után kiállított átutalásos számlákat 15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki.  

 

II.5) A szerződés típusának meghatározása: határozott idejű vállalkozói szerződés 

 

III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei  

 

III.1.) Az árajánlat tartalmi követelményei  
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Szabályos ajánlat a mellékelt Ajánlattételi dokumentum hiánytalan és szabályos kitöltésével adható. 

Az ajánlati dokumentáció a következő dokumentumokat tartalmazza:  

 Ajánlattételi nyilatkozat 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap  

 

 

III.2.) Az ajánlat formai követelményei  
Ajánlatadó a szabályszerűen és teljes körűen kitöltött és a cégformának megfelelően hivatalosan 

ellenjegyzett (aláírt, lepecsételt) ajánlati dokumentáció 1 db eredeti példányát visszaküldheti zárt 

borítékban postai úton, vagy személyesen, vagy elektronikusan. 

A borítékon fel kell tüntetni a következőket:  

Ajánlattevő neve, székhelye;  

„Ajánlat - Interreg SKHU/1902/4.1/105 ";  

„Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés előtt" 

e-mailben: info@rogersalapitvany.hu 

 

Az ajánlatok címzése:  

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 

1126 Budapest, Beethoven utca 6. fsz. 1. 

 

III.3.) Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2021.05.13.  12:00 óra  

Az ajánlat benyújtásának helye: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 

1126 Budapest, Beethoven utca 6. fsz 1. 

 

Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra csak különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás 

szerint van lehetőség. A hiánypótlás esetleges szükségességéről az ajánlattevőket az ajánlatkérő 

hiánypótlási felszólítás megküldésével értesíti.  

 

IV.) Az ajánlatok bírálata  
IV.1.) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja a bontáson részvételre jogosultak 

megnevezése 
Az ajánlatok bontásának helye: 1126 Budapest, Beethoven utca 6., fsz 1.  

Az ajánlatok bontásának ideje: 2021.05.13., 12.30 óra 

A bontáson részvételre jogosultak megnevezése: az ügyvezető igazgató az ajánlattevő képviselője/ 

meghatalmazottja 

 

IV.2.) Az ajánlatok bírálati szempontjai:  

Azonos feladattartalom mellett vállalt legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó ajánlati ár 

alapján. Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.  

 

IV.3) Információ kérése  
Továbbiakban felmerülő kérdésekkel forduljon, ügyviteli munkatárshoz az alábbi elérhetőségeken: 

sara.angyal@rogersalapitvany.hu, telefon: +3630 34 25 583. 

Budapest, 2021.05.06. 

 

Suhajda Éva Virág 
Ügyvezető 
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