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Árajánlatkérő 

 

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2017. április 01-én indította az EFOP-1.3.5-16-2016-00068 

azonosítószámú Kéz a kézben – korosztályok közötti együttműködések erősítése című projektjét. 

Ennek keretében az alábbi szervezési és szolgáltatási feladatokra a alábbi időintervallumban kérek 

ajánlatot: (Kérem a táblázatban megjeleníteni szíveskedjen az egy programelemre vonatkozó ellátás 

költségét és az adott évben összes ugyanazon programelem  költséget is.) 

2017. évben: 

2017. április hónapban (1 alkalom) Nyitórendezvény 50 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: pogácsa, ásványvíz, üdítő, hidegtálak. 

  

 

2017. április, június, szeptember, november hónapokban (4 alkalom) Idősakadémia 100 fő részére 

ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, pogácsa. 

  

 

2017. április hónapban (1 alkalom) Unoka-nagyszülő generációs vetélkedő rendezvényünkre 60 fő 

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

  

 

2017. május hónapban (1 

alkalom) Anyák napi köszöntés 

programelemünkre 35 fő részére 

ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, 

pogácsa. 
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2017. május, hónapban (1 alkalom) Szépkorúak sportversenye programelemünkre 300 fő részére 

ebéd (babgulyás, sütemény, üdítő) biztosítása. 

  

 

2017. szeptember hónapban (1 alkalom) Tapasztalatcsere programelemünkre 10 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: háromfogásos ebéd üdítővel. 

  

 

2017. szeptember hónapban (1 alkalom) Főzőverseny rendezvényünkre 150 fő részére folyamatos 

egész napos bekészítés, mely az alábbiakat tartalmazza: kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa. Délután 150 

fő részére sütemény. 

  

 

2017. október hónapban (1 alkalom) Ki – Mit – Tud rendezvényünkre 130 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa. Délután 150 fő részére 

sütemény. 

  

 

2017. október, november, december hónapokban (3 alkalom) Generáción átnyúló foglalkozás 

rendezvényünkre 15 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, ásványvíz, 

pogácsa biztosítása. 

  

 

2017. október hónapban (1 alkalom) Idősek Világnapja rendezvényünkre 400 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa, aprósütemények (sós és 

édes). 

  

 

2017. december hónapban (1 alkalom) LIKE rendezvényünkre 200 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa, hidegtál. 
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2017. december hónapban (1 alkalom) Mikulás rendezvényünkre 300 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, ásványvíz, pogácsa, szendvics. 

  

 

 

2018. évben: 

2018. február hónapban (1 alkalom) Civil Fórum 100 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: pogácsa, ásványvíz, üdítő, sütemény. 

  

 

2018. március hónapban (1 alkalom) Workshop rendezvényünkre 10 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: háromfogásos ebéd üdítővel. 

  

 

2018. január, február, március, április, május, június, szeptember, október, november, 

december hónapokban (10 alkalom) Idősakadémia 100 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, pogácsa. 

  

 

2018. április hónapban (1 alkalom) Unoka-nagyszülő generációs vetélkedő rendezvényünkre 60 fő 

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

  

 

2018. május hónapban (1 alkalom) Anyák napi köszöntés programelemünkre 35 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, pogácsa. 

  

 

2018. április, szeptember hónapokban (2 alkalom) Szépkorúak sportversenye programelemünkre 

300 fő részére ebéd (babgulyás, sütemény, üdítő) biztosítása. 
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2018. szeptember hónapban (1 alkalom) Tapasztalatcsere programelemünkre 10 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: háromfogásos ebéd üdítővel. 

  

 

2018. szeptember hónapban (1 alkalom) Főzőverseny rendezvényünkre 150 fő részére folyamatos 

egész napos bekészítés, mely az alábbiakat tartalmazza: kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa. Délután 150 

fő részére sütemény. 

  

 

2018. október hónapban (1 alkalom) Ki – Mit – Tud rendezvényünkre 130 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa. Délután 150 fő részére 

sütemény. 

  

 

2018. január, február, március, október, november, december hónapokban (6 alkalom) 

Generáción átnyúló foglalkozás rendezvényünkre 15 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat 

tartalmazza: üdítő, ásványvíz, pogácsa biztosítása. 

  

 

2018. október hónapban (1 alkalom) Idősek Világnapja rendezvényünkre 400 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa, aprósütemények (sós és 

édes). 

  

 

2018. december hónapban (1 alkalom) LIKE rendezvényünkre 200 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa, hidegtál. 
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2018. december hónapban (1 alkalom) Mikulás rendezvényünkre 300 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, ásványvíz, pogácsa, szendvics. 

  

 

 

2019. évben: 

2019. február hónapban (1 alkalom) Civil Fórum 100 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: pogácsa, ásványvíz, üdítő, sütemény. 

  

 

2019. március hónapban (1 alkalom) Workshop rendezvényünkre 10 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: háromfogásos ebéd üdítővel. 

  

 

2019. április hónapban (1 alkalom) Unoka-nagyszülő generációs vetélkedő rendezvényünkre 60 fő 

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

  

 

2019. május hónapban (1 alkalom) Anyák napi köszöntés programelemünkre 35 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, pogácsa. 

  

 

2019. szeptember hónapban (1 alkalom) Tapasztalatcsere programelemünkre 10 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: háromfogásos ebéd üdítővel. 

  

 

2019. szeptember hónapban (1 alkalom) Főzőverseny rendezvényünkre 150 fő részére folyamatos 

egész napos bekészítés, mely az alábbiakat tartalmazza: kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa. Délután 150 

fő részére sütemény. 
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2019. október hónapban (1 alkalom) Ki – Mit – Tud rendezvényünkre 130 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa. Délután 150 fő részére 

sütemény. 

  

 

2019. január, február, március, október, november, december hónapokban (6 alkalom) 

Generáción átnyúló foglalkozás rendezvényünkre 15 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat 

tartalmazza: üdítő, ásványvíz, pogácsa biztosítása. 

  

 

2019. október hónapban (1 alkalom) Idősek Világnapja rendezvényünkre 400 fő részére ellátás 

biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa, aprósütemények (sós és 

édes). 

  

 

2019. december hónapban (1 alkalom) LIKE rendezvényünkre 200 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, kávé, ásványvíz, pogácsa, hidegtál. 

  

 

2019. december hónapban (1 alkalom) Mikulás rendezvényünkre 300 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, ásványvíz, pogácsa, szendvics. 

  

2020. év 

2020. február hónapban (1 alkalom) Civil Fórum 100 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: pogácsa, ásványvíz, üdítő, sütemény. 

  

 

2020. március hónapban (1 alkalom) Workshop rendezvényünkre 10 fő részére ellátás biztosítása, 

mely az alábbiakat tartalmazza: háromfogásos ebéd üdítővel. 
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2020. február, március hónapban (1 alkalom) Idősakadémia 100 fő részére ellátás biztosítása, mely 

az alábbiakat tartalmazza: ásványvíz, pogácsa. 

  

 

2020. január, február, március, hónapokban (3 alkalom) Generáción átnyúló foglalkozás 

rendezvényünkre 15 fő részére ellátás biztosítása, mely az alábbiakat tartalmazza: üdítő, ásványvíz, 

pogácsa biztosítása. 

  

 

2020. március hónapban (1 alkalom) Zárórendezvény 50 fő részére ellátás biztosítása, mely az 

alábbiakat tartalmazza: pogácsa, ásványvíz, üdítő, hidegtálak. 

  

 

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

Az árajánlatokat 2017. március 31-én 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. március 27. 

                                      Petneházyné Bugán Magdolna                                   

                Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 
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