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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 Slovakia Hungary Cross Border 

Cooperation Programme 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 kutatás-fejlesztés és workshop tartás 

szolgáltatásra 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: 

 

1) Kutatás: 

● Kutatási kérdőív, fókuszcsoport-kérdéssor, tájékoztató anyagok és beleegyező 

nyilatkozatok kidolgozása tanárok között végzett kutatáshoz 

● diák- és szülői kutatási anyagok véleményezése 

● adatfelvétel 5 magyarországi iskolában tanárok, diákok és szülők között: kérdőívek és 

fókuszcsoportok mindhárom célcsoport számára 

● a két partnerországban a pedagógusokkal végzett kutatási eredmények feldolgozása, 

kutatási jelentés elkészítése (A4-es formátumban minimum 30.000 karakter 

hosszúságban) 

● háttér-kutatás: kapcsolódó jó gyakorlatok, jól működő technikák gyűjtése pedagógusoktól 

 

2) Pedagógus-tréning továbbképzési anyag (akkreditációra alkalmas anyag) kidolgozása: 

kutatási eredmények alapján minimum 16* 45 perces tanárképzési anyag kidolgozása: 

fejlesztési célok, körülmények, képzési terv létrehozása. 

 

3) Pedagógus-tréning részletes tréneri kézikönyv kidolgozása, gyakorlatok leírásával, amely 

alkalmas arra, hogy segítségével egy képzett tréner le tudja bonyolítani a képzést.  
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A gyakorlat-leírások terjedjenek ki a gyakorlat céljára, időtartamára, a gyakorlatban 

résztvevők minimum és maximum számára, a gyakorlat lebonyolításának lépéseire, a 

kapcsolódó  

eszközök listájára, és amennyiben releváns, a kapcsolódó segédanyagokat (pl. kiosztandó 

listák, képek) is tartalmazza. 

 

4) Jó gyakorlatok gyűjteményének létrehozása pedagógusok számára, amely tartalmazza a 

következőket: 

● információkat a zaklatás témakörében,  

● a partnerországokban fellelhető kapcsolódó működő kezdeményezések bemutatását 

● iskolai szinten működő technikák, módszerek részletes bemutatását 

 

5) Workshopok lebonyolítása: 

a. egy nyitó online workshop lebonyolítása a kutatásban résztvevő intézményvezetők 

és/vagy delegáltjaik számára iskolai zaklatás és a kutatás-fejlesztés mentorálás 

témában 

b. egy közös tervezési workshop a szlovák partnerekkel közösen 

c. iskolánként egy szülői workshop, összesen 5 az iskolai zaklatásról 

Szolgáltató az oktatási anyagok tartalmával kapcsolatos valamennyi jogát (felhasználás joga) átruházza 

Ajánlatkérőre. Szolgáltató az anyagokat kéziratként, elektronikusan, szerkeszthető formátumban adja 

le.  

Szolgáltató vállalja a kutatás-fejlesztési folyamat során az Ajánlatkérővel és a projekt partnerekkel való 

folyamatos egyeztetést 

 

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

Kezdete: szerződés aláírásának napja 

Teljesítés záró dátuma: 2021.12.31.  

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. 

Workshopok: A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 5 partneriskolája 

 

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: 60 nap  
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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. 

A borítékon 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. fsz. 1. 

 

III.3.) Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. október 19., 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: 2020. október 19., 12.00 óra 

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, 2020. október 12.  

 

………………………………………………….. 

Suhajda Éva Virág 
Ügyvezető 
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