AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI FELADATOKRA
Az ARTAMET Kft. a „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
2014-2020” keretében támogatást nyert, 2019-LPP2-006, „INNOVATION
BREAKTHOUGH WITH BIG DATA AND SOCIAL MEDIA ANALYTICS IN THE ENERGY
SECTOR” című projekt megvalósításának keretében RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI
szolgáltatások biztosításához kér ajánlatot.
1. Ajánlatkérő Neve, címe, email elérhetősége:
Megrendelő neve: Artamet Kft.
Címe: 7761, Kozármisleny, Petőfi u. 38.
Kapcsolattartó: Szilvási Tímea
E-mail: artametkft@gmail.com
2. Projekt megnevezése: „Innovation breakthough with big data and social media
analytics in the energy sector” kód: 2019-LPP2-006,
3. Szerződés meghatározása: vállalkozói szerződés
4. Teljesítés végső határideje: 2021.01.30.
5. Szerződés tárgya: online rendezvények szervezése
FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK:
Online rendezvények szervezése
Rendezvény célja: Fejlesztés eredményeinek bemutatása
Ajánlattevő feladatai:
• online rendezvény megszervezése,
• moderátor biztosítása, előzetes anyagok előkészítés,
• videókonferencia alkalmazás biztosítása,
• meghívók és regisztrációk kezelése,
• érétkelő kérdőívek összesítése.
Kiegészítő információ: az online rendezvényeket angol és magyar nyelvű célközönségnek
kell szervezni, min 2 óra/rendezvény időtartamban.
Alkalom:9 alkalom
Helyszín: online
Időpont: 2020. IV. negyedév- 2021. I. negyedév
*előre egyeztetett ütemezés szerint
Teljesítés végső határideje: 2021.01.30.
Teljesítés feltétele: előírt, teljesítést alátámasztó komplex dokumentáció leadása a
Megrendelő részére
A Vállalkozó köteles a megvalósítás során, az összes arculati elem alkalmazására (útmutató
elérhető: https://www.b2match.eu/blight/pages/19284-download ).
A Vállalkozó az árajánlattétel során is tudomásul veszi, hogy a vállalkozási szerződésben
részletezettek szerint, az elkészült összes anyag vonatkozásában köteles a szerzői jogokat
a Megrendelő részére teljeskörűen átengedni.
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Megrendelő feladata:
• Projekthez kapcsolódó arculati elemek (partner logók, projekt termék logók)
átadása a Vállalkozó részére
• Előadások tartalmi elemeinek átadása a Vállalkozó részére
• Kommunikációs vezetővel egyeztetési lehetőség biztosítása
• Szakmai és nyilvánossági anyagok jóváhagyása
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A Vállalkozó jogosult részszámla kiállítására a részteljesítéseket követően. A Vállalkozói díj
kifizetése az ütemezésnek megfelelően, a teljesítési igazolás aláírásától, a számla
befogadásától számított 30 napon belül történik, melyet a Megrendelő a Vállalkozó banknál
vezetett számlájára, átutalással egyenlít ki.
7. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legkedvezőbb ajánlati ár-nettó HUF-ban
megadva.
8. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: a hiánypótlás a bírálati
szempontként meghatározott ajánlati árra nem terjedhet ki, illetve a hiánypótlás
teljesítése nem eredményezheti a korábban megadott ajánlati ár módosítását,
módosulását.
9. Ajánlattételi határidő: 2020.10.06.
10. Az ajánlat benyújtásának helye/módja: személyesen, vagy postai úton, emailen
az aláírt ajánlattételi lap megküldése
Cím: 7761, Kozármisleny, Petőfi u. 38. (H-P: 08:00-14:00 között)
Email: artametkft@gmail.com
11. Az ajánlattétel nyelve: magyar
12. A bírálat időpontja: összes ajánlat beérkezése, legkésőbb az ajánlattételi határidő
napja
13. Egyéb információk:
A megvalósítás tényleges időpontjának módosítási jogát az Ajánlatkérő fenntartja (nyertes
ajánlattevővel történő egyeztetés alapján).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi iratokat
• Aláírt Ajánlattételi sablon (2. számú melléklet szerint)
Kozármisleny, 2020.10.01.
-------------------------------------
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2. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT
Ajánlattevő neve:
Székhely:
Képviselő neve:
E-mail:
PR/MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁHOZ
2019-LPP2-006-as kódszámú,
„INNOVATION BREAKTHOUGH WITH BIG DATA AND SOCIAL MEDIA ANALYTICS
IN THE ENERGY SECTOR”
c. projekt
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AJÁNLAT PR/MARKETING/RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI FELADATOKRA
Az ARTAMET Kft. a „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
2014-2020” keretében támogatást nyert, 2019-LPP2-006, „INNOVATION BREAKTHOUGH
WITH BIG DATA AND SOCIAL MEDIA ANALYTICS IN THE ENERGY SECTOR” című
projekt megvalósításának keretében RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI szolgáltatások
biztosításához kért ajánlatot.
Tisztelt Ajánlatkérő!
ARTAMET Kft. által megküldött ajánlattételi felhívásban, a 2019-LPP2-006 azonosítószámú
pályázatához részletezett feladatokat az alábbi díjazással tudjuk vállalni:
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Jelen ajánlatunk aláírásával nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívásban közzétett feltételeket
teljes egészében elfogadjuk. Árajánlatunkat 60 napig tartjuk. Vállaljuk, hogy nyertességünk
esetén Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és azt a határidőre teljesítjük.
Hely,……… dátum………….

_______________________
cégszerű aláírás
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