1. sz. melléklet
ÁRAJÁNLAT

Alulírott …………………………………………………....................................................., mint a(z)
Név:
Székhely/Lakcím:
Adószám (adóazonosító jel):
Vállalkozó igazolványszám,
cégjegyzékszám, lajstromszám,
egyéb azonosító szám:
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám:
Személyes közreműködő neve,
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
képviselője, a A Nyírbátori Református Egyházközség az Interreg V-A - Románia-Magyarország Program
keretében megvalósításra kerülő „Cross-border youth community – CrossYounity ROHU-256” pályázat
megvalósítása céljából csapatépítő rendezvény szervezése tárgyban érkezett árajánlatkérésre az alábbi
árajánlatot adom:
Szolgáltatás megnevezése

Ajánlati ár (bruttó HUF)

ROHU-256 csapatépítő rendezvény szervezése
2 napos indoor csapatfejlesztő tréning
Alulírott nyilatkozom,
- hogy a feladat elvégzéséhez szükséges szakismerettel, gyakorlattal, jogosítványokkal
rendelkezünk,
- hogy jelenleg nem folyik ellenünk csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás, illetve
egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás,
- hogy jelen árajánlat megtételének napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásunk
nincs,
- jelen árajánlat kidolgozása során figyelembe vettük az „Interreg V-A - Románia-Magyarország
program” pályázati konstrukció előírásait és az ajánlatkéréshez megküldött szakmai specifikációt.
Árajánlatomat 90 napig tartom fenn.
Kelt:
…………………………….
cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

Műszaki-szakmai tartalom
Tárgy: csapatépítő rendezvény szervezése
Feladatok leírása:
• A ROHU256 pályázat fő tevékenységeinek megvalósulását egy vegyes, önkéntesekből
verbuválódott csapat tagjai biztosítják. A két tábor és a 8 koncert szervezését biztosító csapat
tagjai nem ismerik egymást, viszont a feladatok megvalósítása céljából összehangolt és a
hatékony munkát kell végezzenek, továbbá szükséges, hogy elkötelezettek és motiváltak
legyenek az önkéntes munkavégzésre. Ennek érdekében 2 közös csapatépítési tevékenység
kerül megrendezésre:
•
•

Résztvevők száma: 50 fő (12 magyarországi és 38 romániai önkéntes munkatárs)
Csapatépítő tréning:
o 2 napos indoor csapatfejlesztő tréning, melynek célja a csapattagok
megismerkedése, összehangolódása és a hatékony csapatmunka elősegítése a
projektmegvalósítás és a fenntartási időszak során a projektcélok megvalósítása
érdekében
▪ a tréning keretében a csapattagok egyéni és csoportban való működését
szolgáló személyiség-tesztek is alkalmazásra kerülnek
▪ tervezett időpont: 2019. márciusa (egyeztetés szerint)
▪ a tréning kommunikációs nyelve: magyar

Elvárások:
• az árajánlat benyújtása tevékenységi terv előterjesztésével együtt érvényes
• az ajánlattevők biztosítanak minden szükséges eszközt és szolgáltatást a rendezvények
megszervezése és lebonyolítása céljából: trénerek és helyszín biztosítása, terembér, utazás,
szállás és étkezés költsége, szükséges eszközök biztosítása, stb.
• kiváló problémamegoldó, kommunikációs és szervező készség, proaktivitás
• precizitás, megbízhatóság, lojalitás
• a csapatépítő tevékénységet követően egy szakmai beszámoló készítése
Előnyt jelent:
• civil szervezetekkel való együttműködésben szerzett tapasztalat
• aktív tárgyalóképes angol, román és magyar nyelvtudás (írásban és szóban)
• rendszerszemléletű, logikus gondolkodás
• nemzetközi területen szerzett munkatapasztalat
Megjegyzés: A kedvezőbb árajánlatot adó Ajánlattevő kerül kiválasztásra.

