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Ajánlat tételi felhívás 

 

 
 A BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület, mint árajánlatkérő az alábbi felhívást teszi közzé: 

Az Egyesület kiemelten az alábbi tevékenységi területeken szervezi működését: tudásmegosztás, 

kölcsönös támogatás, információátadás, értékteremtő, érdekvédő közösség működtetése, a nők 

vállalkozóvá válásának támogatása, mentorálás.  

Az érintett terület (Balaton északi és déli partja, három megyével Veszprém, Somogy, Zala) vállalkozóinak, 

szabadúszóinak igényei alapján szervezzük szakmai programjainkat. Felkutatjuk a helyi kezdő vállalkozók 

igényeit és a mai modern technológiai és társadalmi viszonyok között összegyűjtjük, rendelkezésre 

bocsátjuk a felhalmozott ismeretanyagot.  

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Érték és Minőség közösségi marketing 

programjának célcsoport-specifikus közösségépítő és tehetséggondozó alprogram fejlesztése 

pályázatban a BENT Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoport-specifikus 

programsorozat megvalósítására pályáz. 

Egyeztetve a jelenlegi projektben tervezett együttműködő partnerekkel, valamint korábbi szakmai 

partnereinkkel megfogalmaztunk egy komplex szakmai tudásátadással egybekötött rendezvénysorozatot, 

amelynek megvalósításához jelen árajánlat tételi felhívás alapján kívánjuk kiválasztani a szolgáltatókat. 

Kérjük, hogy amennyiben érdekli Önt/Önöket a jelen dokumentumban megjelölt feladat/feladatok 

elvégzése – amelyre kizárólag pozitív pályázati elbírálás esetén kerül sor – kérjük, hogy az 1. és 2. 

mellékletként megjelölt dokumentumok kitöltésével, tegyék meg ajánlatukat. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a melléklet sem tartalmilag sem formailag nem módosítható (a sárgával 

megjelölt részek kitöltése szükséges érvényes árajánalthoz), amennyiben megjegyzése, kiegészítése van, 

azt kérjük az „Egyéb kiegészítés” pont alatt tegyék meg! 

Kérjük, hogy tanulmányozzák át az árajánlat függetlensége és az összeférhetetlenség elkerülése 

érdekében a 2. számú mellékletet, és ajánlatukat abban az esetben tegyék meg, ha a függetlenség fennáll. 

Az árajánlatokat kérjük a info@bentbalaton.hu e-mail címekre szignózva, aláírva és szkennelve küldjék 

vissza. Jelentkezési határidő 2023.03.22. 

Kérdés esetén felvilágosítást Nagyné Czuri Esztertől kérhetnek +3630/2225760-as telefonszámon vagy a 

info@bentbalaton.hu e-mail címen. 

Balatonalmádi, 2023.03.13 

Nagyné Czuri Eszter 

elnök 
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ELVÉGZENDŐ FELADATOK STRUKTÚRÁJA ÉS TARTALMA 

Célunk, hogy a balatoni régióban felhalmozódott tudást és tapasztalatot a helyi gazdasági ökoszisztéma 

tagjai szervezett keretek között meg tudják osztani egymással. Olyan nagy tapasztalattal rendelkező és 

szakmájuk iránt elhivatott szakembereket, vezetőket vonunk be a célcsoportspecifikus programba, akik 

örömmel osztanák meg tapasztalataikat, tudásukat kezdő, vagy fejlődni akaró vállalkozókkal, vezetőkkel.  

 

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ STRUKTÚRÁBAN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁT TERVEZZÜK: 

1. Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoport-specifikus programsorozatban a 

célközönséget elérő tudásátadó rendezvénysorozatának szervezése 

Program/rendezvény típusa Dátum 

2 db konferencia 2024. január, szeptember 

3 db tréning 2023. november, 2024. március, május 

5 db műhelymunka 2023. október, november, 2024. február, 
április és június 

 

 

RÉSZLETES MŰSZAKI/SZAKMAI TARTALOM: 

1. Tematikus vállalkozásfejlesztési, közösségépítő és célcsoport-specifikus programsorozatban a 

célközönséget elérő tudásátadó rendezvénysorozatának szervezése 

TEÁOR’08 8230 kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése 

A megvalósítási időszakon belül összesen 5 rendezvény: 3 tréning, 2 konferencia, valamint 5 női 

célcsoport-specifikus közösségépítő műhelymunka megvalósítását tűztük ki célul a projekt 

megvalósulási helyszínein 2023. október és 2024. december között. 

2 db konferencia szervezése 2024. január és szeptember hónapban 

2024. januári rendezvény (személyes megjelenéssel) 

Cél évindító, szakmai tudásátadás: Mire készülhetünk 2024-ban? – Tervezés-évkezdés; (2 fő előadóval, 

max 25 fő részvételével) a jelen árajánlattételi felhívásban az alábbi műszaki tartalommal: 

- helyszínnel kapcsolatos egyeztetés (helyszínt az ajánlatkiíró meghatározza, mint a projekt megvalósítási 

helye) 

- program szervezése, meghívások kezelése  

- előre egyeztetett ajándékcsomag biztosítása a résztvevőknek 

- előre egyeztetett előadóval kapcsolattartás 

- helyszíni regisztráció 

- vendéglátás megszervezése - kávészünet 2 alkalom (kávé, tea, ásványvíz, üdítő, sós és édes sütemény)  

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi tematikával:  

a) a rendezvény helyszíne, időpontja:  
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b) a célcsoport megjelölése:  

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  

d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó tételek 

megvalósulását dokumentáló fotók)  

A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez az elemeket az árajánlat kiírója biztosítja. 

2024. szeptember rendezvény (személyes megjelenéssel) 

Cél: Szezonalitás áthidalása Balaton környéki vállalkozók kihívásai és alternatív válaszok ( 2 fő előadóval, 

max 25 fő) jelen ajánlattételi felhívásban az alábbi műszaki tartalommal: 

- helyszínnel kapcsolatos egyeztetés (helyszínt az ajánlatkiíró meghatározza, mint a projekt megvalósítási 

helye) 

- program szervezése, meghívások kezelése  

- előre egyeztetett ajándékcsomag biztosítása a résztvevőknek 

- előre egyeztetett előadóval kapcsolattartás 

- helyszíni regisztráció 

- vendéglátásmegszervezése - kávészünet 2 alkalom (kávé, tea, ásványvíz, üdítő, sós és édes sütemény)  

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi tematikával:  

a) a rendezvény helyszíne, időpontja:  

b) a célcsoport megjelölése:  

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  

d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó tételek 

megvalósulását dokumentáló fotók)  

A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez az elemeket az árajánlat kiírója biztosítja. 

3 db tréning megvalósítása 2023. november, 2024. március és májusi idopontban 

2023. november 1. tréning (létszám 15 fő) 9 és 11 óra között téma: marketing kommunikáció 

Cél a szakmai tudásátadás (1 fő előadóval) vállalkozásfejlesztés témában a jelen árajánlattételi 

felhívásban az alábbi műszaki tartalommal: 

- helyszínnel kapcsolatos egyeztetés (helyszínt az ajánlatkiíró meghatározza, mint a projekt megvalósítási 

helye) 

- program szervezése, meghívások kezelése  

- előre egyeztetett ajándékcsomag biztosítása a résztvevőknek 

- előre egyeztetett előadóval kapcsolattartás 

- helyszíni regisztráció 

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi tematikával:  

a) a rendezvény helyszíne, időpontja:  

b) a célcsoport megjelölése:  

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  

d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó tételek 

megvalósulását dokumentáló fotók)  

A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez az elemeket az árajánlat kiírója biztosítja. 
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2024. március 2. tréning (létszám 15 fő) 9 és 11 óra között téma: önismeret/önmegvalósítás 

Cél a szakmai tudásátadás (1 fő előadóval) vállalkozásfejlesztés témában a jelen árajánlattételi 

felhívásban az alábbi műszaki tartalommal: 

- helyszínnel kapcsolatos egyeztetés (helyszínt az ajánlatkiíró meghatározza, mint a projekt megvalósítási 

helye) 

- program szervezése, meghívások kezelése  

- előre egyeztetett előadóval kapcsolattartás 

- helyszíni regisztráció 

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi tematikával:  

a) a rendezvény helyszíne, időpontja:  

b) a célcsoport megjelölése:  

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  

d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó tételek 

megvalósulását dokumentáló fotók)  

A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez az elemeket az árajánlat kiírója biztosítja. 

2024. május 3. tréning (létszám 15 fő) 9 és 11 óra között ), téma: kiszámítható pénzügyek 

Cél a szakmai tudásátadás (1 fő előadóval) vállalkozásfejlesztés témában a jelen árajánlattételi 

felhívásban az alábbi műszaki tartalommal: 

- helyszínnel kapcsolatos egyeztetés (helyszínt az ajánlatkiíró meghatározza, mint a projekt megvalósítási 

helye) 

- program szervezése, meghívások kezelése  

- előre egyeztetett előadóval kapcsolattartás 

- helyszíni regisztráció 

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi tematikával:  

a) a rendezvény helyszíne, időpontja:  

b) a célcsoport megjelölése:  

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  

d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó tételek 

megvalósulását dokumentáló fotók)  

A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez az elemeket az árajánlat kiírója biztosítja. 

5 db női célcsopot-specifikus közösségépítő műhelymunka megvalósítása 2023. október, november, 

2024. február, április és június idopontban 

A női célcsoport-specifikus műhelymunka (március, április, június, szeptember, november) célja, hogy 

hónapról hónapra egy kiválasztott helyi vállalkozót támogassunk az elakadásban. Az üzleti brainstorming 

alkalmával egy (pályázat útján kiválasztott, online kérdőív kitöltése szükséges) vállalkozó meséli el 

történetét, sikereit és elakadását. Egy facilitátor segítségével a résztvevő másik 9 vállalkozó 
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nyitottsággal, elfogadással és saját tapasztalataival támogatja őt. A résztvevők egymástól is tanulnak, 

inspirálódnak. 

Az alábbi műszaki tartalom mind az öt eseményre vonatkozik: 

- helyszínnel kapcsolatos egyeztetés (helyszínt az ajánlatkiíró meghatározza, mint a projekt megvalósítási 

helye) 

- program szervezése, meghívások kezelése  

- előre egyeztetett facilitátorral kapcsolattartás 

- helyszíni regisztráció 

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi tematikával:  

a) a rendezvény helyszíne, időpontja:  

b) a célcsoport megjelölése:  

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  

d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó tételek 

megvalósulását dokumentáló fotók)  

A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA, BENT 

kötelező arculati elemeit használni kell, ehhez az elemeket az árajánlat kiírója biztosítja. 

Ajánlattétel módja: 1. számú idevágó melléklet kitöltése 2023.03.22.  határidőig 
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ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET 

AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES MŰSZAKI 

TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS 

1. Női célcsoportspecifikus program nagyobb célközönséget elérő tudásátadó 

rendezvénysorozatának szervezése 

KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN 

OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA.  

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület 

CÍM 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 52. 

KÉPVISELŐ Nagyné Czuri Eszter 

ADÓSZÁM 19211040-1-19 

REGISZTRÁCIÓS SZÁM 1064214902 

 

ÁRAJÁNLAT ADÓ  

CÍM  

ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS  

ADÓSZÁM  

REFERENCIA MEGJELÖLÉSE:  

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: 

Egyéb kiegészítés 

TEÁOR Tartalom 
részletes 
műszaki tartalom 
az árajánlat kérő 
dokumentumban 

me Mennyiség Egységár 

nettó 

Összes 

nettó 

ÁFA 

27% 

Összes 

bruttó 

8230 
kongresszusok, 
konferenciák 
és 
kereskedelmi 
bemutatók 
szervezése 

KONFERENCIA - 
helyszínnel 
kapcsolatos 
egyeztetés  
- program 
szervezése, 
meghívások 
kezelése  
- előre 
egyeztetett 
előadóval 
kapcsolattartás 
- helyszíni 
regisztráció 

db 2     
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- beszámoló 
készítése 

8230 
kongresszusok, 
konferenciák 
és 
kereskedelmi 
bemutatók 
szervezése 

TRÉNING - 
helyszínnel 
kapcsolatos 
egyeztetés  
- program 
szervezése, 
meghívások 
kezelése  
- előre 
egyeztetett 
előadóval 
kapcsolattartás 
- helyszíni 
regisztráció 
- beszámoló 
készítése 

db 3     

8230 
kongresszusok, 
konferenciák 
és 
kereskedelmi 
bemutatók 
szervezése 

MŰHELYMUNKA 
- helyszínnel 
kapcsolatos 
egyeztetés  
- program 
szervezése, 
meghívások 
kezelése  
- előre 
egyeztetett 
előadóval 
kapcsolattartás 
- helyszíni 
regisztráció 
- beszámoló 
készítése 

db 5     

 előre egyeztetett 
ajándékcsomag 
biztosítása a 
résztvevőknek 

2 

eseményen 

     

 - vendéglátás - 
kávészünet 2 
alkalom (kávé, 
tea, ásványvíz, 
üdítő, sós és 
édes sütemény) 

2 

eseményen 

     

DÁTUM: 

  ……………………………………………………………………………... 
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ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓJÁNAK ALÁÍRÁSA, BEOSZTÁSA 

 

2. számú melléklet 

Független árajánlat feltételei 

 

Árajánlatot olyan gazdasági szereplő adhat, aki ténylegesen végzi a (TEÁOR kóddal azonosított) 

tevékenységet, amely a NAV nyilvántartásban szerepel, ebben referenciája van.  

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 

tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti 

hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 

kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek 

tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő 

szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy 

kinevezési jogokat gyakorol. 

 

 Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 

másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

Fogalmak: Ajánlattevő: az árajánlat kiállítója (szervezeti szinten vizsgálva)  

Támogatást igénylő: BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület 


