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Árajánlatkérő 

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2017. január 01-én indította az EFOP-1.2.2-15-2016-00011 

azonosítószámú „Fiatal vagy? Tarts velünk!” – Ifjúsági programsorozatok szervezése a Nyírségben 

című projektjét. Ennek keretében az alábbi szervezési és szolgáltatási feladatokra a alábbi 

időintervallumban kérek ajánlatot: 

2017. évben: 

2017. január hónapban (1 alkalom) 3 napos konferencián 100 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: 6 alkalommal bekészítés (kávé, pogácsa, ásványvíz, üdítő), 3 alkalommal 

kontinentális reggeli, 3 alkalommal menüebéd, 3 alkalommal választható menüvacsora.  

2017. január, május hónapokban (2 alkalom) Ismeretterjesztő előadáson 30 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics. 

2017. február, június hónapokban (2 alkalom) Honismeret, helyismereti vetélkedő rendezvényünkre 

50 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, 

sütemény. 

2017. március, május, június, szeptember, december hónapokban (6 alkalom) Játszva sportoljunk 

programelemünkre 20 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, üdítő, 

pogácsa, édes sütemény, kávé. 

2017. május, szeptember hónapokban (2 alkalom) Környezetünk tisztítása programelemünkre 50 fő 

részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, szendvics. 

2017. május, november hónapokban (2 alkalom) Személyiségfejlesztő és önismereti tréning (3 

napos) programelemünkre 10 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: bekészítés 

(kávé, pogácsa, üdítő, édes sütemény) és menüebéd biztosítása desszerttel. 

2017. június hónapban (1 

alkalom) Ismerkedés a napi 

politikával (2 napos) 

rendezvényünkre 50 fő részére 

ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: 2 

alkalommal menüebéd, 

választható menüvacsora, 

kontinentális reggeli. 
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2018. évben: 

2018. január hónapban (1 alkalom) 3 napos konferencián 100 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: 6 alkalommal bekészítés (kávé, pogácsa, ásványvíz, üdítő), 3 alkalommal 

kontinentális reggeli, 3 alkalommal menüebéd, 3 alkalommal választható menüvacsora.  

2018. január, május hónapokban (2 alkalom) Ismeretterjesztő előadáson 30 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics. 

2018. február, június hónapokban (2 alkalom) Honismeret, helyismereti vetélkedő rendezvényünkre 

50 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, 

sütemény. 

2018. március, május, június, szeptember, december hónapokban (6 alkalom) Játszva sportoljunk 

programelemünkre 20 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, üdítő, 

pogácsa, édes sütemény, kávé. 

2018. május, szeptember hónapokban (2 alkalom) Környezetünk tisztítása programelemünkre 50 fő 

részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, szendvics. 

2018. május, november hónapokban (2 alkalom) Személyiségfejlesztő és önismereti tréning (3 

napos) programelemünkre 10 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: bekészítés 

(kávé, pogácsa, üdítő, édes sütemény) és menüebéd biztosítása desszerttel. 

2018. június hónapban (1 alkalom) Ismerkedés a napi politikával (2 napos) rendezvényünkre 50 fő 

részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: 2 alkalommal menüebéd, választható 

menüvacsora, kontinentális reggeli. 

 

2019. évben: 

2019. január hónapban (1 alkalom) 3 napos konferencián 100 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: 6 alkalommal bekészítés (kávé, pogácsa, ásványvíz, üdítő), 3 alkalommal 

kontinentális reggeli, 3 alkalommal menüebéd, 3 alkalommal választható menüvacsora.  

2019. január, május hónapokban (2 alkalom) Ismeretterjesztő előadáson 30 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics. 

2019. február, június hónapokban (2 alkalom) Honismeret, helyismereti vetélkedő rendezvényünkre 

50 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, 

sütemény. 
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2019. március, május, június, szeptember, december hónapokban (6 alkalom) Játszva sportoljunk 

programelemünkre 20 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, üdítő, 

pogácsa, édes sütemény, kávé. 

2019. május, szeptember hónapokban (2 alkalom) Környezetünk tisztítása programelemünkre 50 fő 

részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, szendvics. 

2019. május, november hónapokban (2 alkalom) Személyiségfejlesztő és önismereti tréning (3 

napos) programelemünkre 10 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: bekészítés 

(kávé, pogácsa, üdítő, édes sütemény) és menüebéd biztosítása desszerttel. 

2019. június hónapban (1 alkalom) Ismerkedés a napi politikával (2 napos) rendezvényünkre 50 fő 

részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: 2 alkalommal menüebéd, választható 

menüvacsora, kontinentális reggeli. 

 

A pontos időpontot és a helyszínt a rendezvény előtt legalább 8 nappal jelezzük. 

Az árajánlatokat 2017. január 06-án 12 óráig beérkezően várjuk scennelve az alábbi e-mail címre: 

enyft@enyft.hu illetve személyesen: Nyírségi Civilház 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.  

Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

Nyíregyháza, 2017. január 02.  

 

        

                                  Petneházyné Bugán Magdolna 

                                                Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 
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Árajánlatkérő melléklete 

 

Ajánlatadó neve:  

Ajánlatadó címe: 

Ajánlatadó adószáma: 

 
A táblázat másolható a további évekre. 

Időpont Program 

megnevezése 

Ellátás tartalma Létszám Ft/fő Összesen  

1 alkalom 

Összesen  

2017. 

január 

3 napos 

konferencia 

 (1 alkalom) 

6 alkalommal 

bekészítés (kávé, 

pogácsa, ásványvíz, 

üdítő), 3 alkalommal 

kontinentális reggeli, 3 

alkalommal menüebéd, 

3 alkalommal 

választható 

menüvacsora 

100    

2017. 

január, 

május 

Ismeretterjesztő 

előadás  

(2 alkalom) 

kávé, ásványvíz, 

pogácsa, szendvics 

30    

2017. 

február, 

június 

Honismeret, 

helyismereti 

vetélkedő 

(2 alkalom) 

ásványvíz, üdítő, kávé, 

pogácsa, sütemény 

50    

2017. 

március,  

május, 

június, 

szeptember, 

december 

Játszva 

sportoljunk  

(6 alkalom) 

 

ásványvíz, üdítő, 

pogácsa, édes 

sütemény, kávé. 

20    

2017. 

május, 

szeptember 

Környezetünk 

tisztítása  

(2 alkalom) 

ásványvíz, szendvics. 

 

50    

2017. 

május, 

november 

Személyiségfejle

sztő és 

önismereti 

tréning (3 napos) 

(2 alkalom) 

bekészítés (kávé, 

pogácsa, üdítő, édes 

sütemény) és 

menüebéd biztosítása 

desszerttel 

10    

2017. június Ismerkedés a 

napi politikával 

(2 napos) 

(1 alkalom) 

2 alkalommal 

menüebéd, választható 

menüvacsora, 

kontinentális reggeli 

50    

2017. év összesen  

 


