
 
AJÁNLATKÉRÉS 

 

I. Ajánlatkérő:  

Neve: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány  

Címe: 1126 Budapest, Beethoven utca 6.  

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 Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány - támogatást nyert el az Interreg SK-HU 

Szlovákia Magyarország Program keretében a STOP BULLYING – NO BULLYING Interreg 

SKHU/1902/4.1/105 projektre. Részletes információkat a projektről www.rogersalapitvany.hu 

weboldalon talál.  

 

Jelen ajánlatkérés a projekthez kapcsolódó alább részletezett tréneri szolgáltatásra és mentoring 

tevékenységre irányul. 

 

II.1. A feladat 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: 

A projekt céljának megfelelően a kortárs zaklatás/ iskolai bántalmazás témakörben az előzetes kutatással 

feltérképezett eredmények és kidolgozott képzési modulok alapján tréneri és mentori szolgáltatás 

nyújtása az öt vizsgált partneriskola munkatársai, illetve felső tagozatos diákjai és szüleik számára.  

 

A feladat részletesen: 

1)      Tréningek tanároknak 

Iskolánként minimum 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés lebonyolítása az iskolával 

egyeztetett időpontban, minimum két felkészített tréner bevonásával az iskola által biztosított 

helyszínen.  

A feladat a következőket tartalmazza: 

 A trénereknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: egyetemi vagy főiskolai 

végzettség az alábbi területeken: pedagógus és/vagy pszichológus és/vagy viselkedés-

elemző és/vagy pedagógiai asszisztens és/vagy művelődésszervező és/vagy szociális 

munkás és/vagy szociálpedagógus és/vagy személyközpontú tanácsadó és/vagy 

mentálhigiénés szakember és/vagy lelkigondozó és/vagy társadalomtudomány, illetve 

legalább 200 óra tréneri, vagy 200 óra trénerképzőn való részvételi tapasztalat 
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 A trénereknek egy db 4*45 perces workshopon való részvétel, ahol az akkreditált 

pedagógusképzés áttekintése történik 

 A 30 órás akkreditált pedagógusképzések lebonyolítása, és dokumentációja 

 A pedagógusok beadott szakmai anyagaira történő visszajelzés elkészítése 

 Résztvevőktől való értékelés gyűjtése, és ezek alapján rövid beszámolók készítése 

 

2) Mentoring: iskolai mentoring-folyamat az iskolai kutatási eredmények alapján, az iskolákkal 

egyeztetve 5 iskolában. A mentoring a következő elemeket tartalmazza 

a. évfolyamonként minimum 1 diákoknak szóló játékos vagy drámapedagógia 

foglalkozás lebonyolítása felső-tagozatban (5-7 évfolyamban) az iskolai zaklatással 

kapcsolatos érzékenyítés témájában 

b. tanároknak szóló, a tanárképzést utánkövető esetmegbeszélő csoport, egyéni coaching 

folyamat, iskolánként minimum 2 alkalommal, az Alapítvány által biztosított másik 

mentorral közösen 

c. igazgatóval és témafelelőssel történő egyeztetés és coaching a mentorálás időtartama 

folyamán 

d. folyamat végi értékelő adatfelvétel és ennek kiértékelése 

 

II.2) A szolgáltatás teljesítésének szállításának tervezett határideje kezdete:  
Kezdete: a nyertes ajánlatról való értesítés napja.  

Teljesítés záró dátuma: 2022.01.31. 

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

alapján több részletben történik.  

 

II. 3) A szolgáltatás teljesítésének helye:  

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány által meghatározott 5 partneriskola. 

 

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  

Szabályos ajánlat a mellékelt Ajánlattételi dokumentum hiánytalan és szabályos kitöltésével adható. 

Az ajánlati dokumentáció a következő dokumentumokat tartalmazza:  

- Ajánlattételi nyilatkozat 

- Átadás- átvételi elismervény 

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, illetve e-mailben a hitelesített ajánlat szkennelt változatának 

beküldésével jpg vagy pdf formátumban.  

 

A borítékon vagy az e-mail levéltestében fel kell tüntetni a következőket:  

Ajánlattevő neve, székhelye;  

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

„Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés előtt" 

 

Az ajánlatok címzése:  

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 

1126 Budapest, Beethoven utca 6. 

E-mail-en történő benyújtás esetén az ajánlatokat az info@rogersalapitvany.hu címre kell megküldeni 

a hitelesített ajánlat szkennelt változatának megküldésével ,.jpg" vagy „pdf" formátumban. 

 

III.3.) Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2021.05.03. 12:00 óra  

 

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: Beethoven utca 6, 1126 Budapest  

Az ajánlatok bontásának ideje: 2021.05.03. 12.30 

A bontáson részvételre jogosultak megnevezése: az ügyvezető igazgató által kijelölt bírálóbizottsági 

tagok az ajánlattevő képviselője/ meghatalmazottja. 

 

IV.2.) Az ajánlatok bírálati szempontjai:  
Azonos feladattartalom mellett vállalt legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a nettó 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, 2021.04. 26.   

……………………………………………………………….. 

Suhajda Éva Virág 
Ügyvezető 
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