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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Cím!
Ezúton kérjük árajánlatát az alábbi szolgáltatásra szervezetünk számára:
A projekt címe:
A projekt száma:
Az igényelt szolgáltatás:

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection
CE926
Szakértői tevékenység (Kérdőívek készítése)

Az igényelt szolgáltatás leírása:
CEETO program T.1.3 és T.1.4 akciójában kérdőívek elkészítése

A megbízás fő területei:
A CEETO program T1.3 akciójához kapcsolódóan kérdőív összeállítása alapvetően a pilot programot
potenciálisan megvaósító programpartnerek részére, részben a partnerek érintett régiójában a turizmussal,
turisztikai fejlesztésekkel való elképzelések megvizsgálása fenntartható turizmus/ökoturizmus/védett
területekre irányuló turizmus szemléletét érintően, hogy látható legyen a partnerek tennivalói e
vonatkozásban.
Minden kérdőív esetében:

•

Kérdőív összeállítása hazai szakértői szervezetek bevonásával, szociológiai, gazdasági, vidékfejlesztési,
természetvédelmi, ökológiai és természetesen turisztikai szempontokkal és statisztikus szakemberekkel
való konzultációval.

•
•
•
•
•
•
•
•

A kérdőívek belső, hazai lektoráltatása, szakmai ellenőrzése
CEETO partneteknek való kiküldése véleményezésre
Javaslatok bedolgozása, frissítése
A végleges kérdőívek online programozása online kitöltőfelületekre
Kérdőívek bekérése, azok elkészítésének ösztönzése, segítségnyújtás a kitöltőknek
A kérdőívek beérkezésekor azok összegzése, összefoglaló jelentések elkészítése
Közben a hazai szakértők részére fordítások készítése, szakértői javaslatok meghallgatása
A kérdőívek válaszainak átbeszélése, azok bemutatása a partnereknek, az eredmények értékelésének
megalapozása

A CEETO program T1.4 akciójához kapcsolódóan a konkrét esetleges pilot fejlesztések irányát meghatározó
vizsgálat, hogy a stakeholderek milyen fejlesztést látnának szívesen, és ezáltal segítségnyújtás a
programpartnerek részére.
Minden kérdőív esetében:
• Kérdőív összeállítása hazai szakértői szervezetek bevonásával, szociológiai, gazdasági, vidékfejlesztési,
természetvédelmi, ökológiai és természetesen turisztikai szempontokkal és statisztikus szakemberekkel
való konzultációval.

A kérdőívek belső, hazai lektoráltatása, szakmai ellenőrzése
CEETO partneteknek való kiküldése véleményezésre
Javaslatok bedolgozása, frissítése
A végleges kérdőívek online programozása online kitöltőfelületekre
Kérdőívek bekérése, azok elkészítésének ösztönzése, segítségnyújtás a kitöltőknek
A kérdőívek beérkezésekor azok összegzése, összefoglaló jelentések elkészítése
Közben a hazai szakértők részére fordítások készítése, szakértői javaslatok meghallgatása
A kérdőívek válaszainak átbeszélése, azok bemutatása a partnereknek, az eredmények értékelésének
megalapozása
Továbbá:
• mindkét kérdőív esetében olyan előfizetett online alkalmazás biztosítása, ami operációs rendszer
függetlenül működőképes és alkalmazható minden partner részére
• kérdések esetén a CEETO program partnereinek rendelkezésre állása
• mindkét kérdőív esetében részletes összefoglaló jelentés összeállítása
• a kérdőívek értékeléséhez digitális (pdf.) jelentések összeállítása, annak nyomatott és digitális
változatban való átadása, ami tartalmazza az összes leegyeztetett kérdés és azok válaszainak
eredményeit összefoglalóan, illetve a T1.4 kérdőív esetében külön-külön pilot programonként.
• a kérdőívek diagramokkal való illusztrálása, amelyek leginkább alkalmasak a szemléltetésre
• kérés esetén SC üléseken vagy más esetben az összefoglaló eredmények bemutatása
• a megbízó egyéb megbízottjainak, más a CEETO programban foglalkoztatott alvállalkozókkal való
együttműködés a szakmai sikeresség érdekében
• rendelkezésre állás az összefoglaló jelentés készítésével kapcsolatosan a analízist, elemzést készítő más
megbízott részére
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajánlattétel:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. február 8.
Az ajánlat benyújtásának helye: Nimfea Természetvédelmi Egyesület irodája (5420 Túrkeve,
Erdőszél u. 1.)
Amennyiben érdekli felhívásunk, kérjük árajánlatát legkésőbb a megadott határidőig juttassa el a
megadott címre. Kérjük ajánlattételi felhívásunkra akkor is válaszoljon, ha nem kíván ajánlatot adni!
Fizetési feltételek: megegyezés szerinti rendszerben, magyar forintban igazolt teljesítés után a
szerződésben rögzített ár alapján.

Sallai R. Benedek
Ügyvezető
Túrkeve, 2018. január 10.

IGAZOLÁS
AJÁNLATTÉTEL ÁTVÉTELÉRŐL

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület (5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.; adószám:
18372348-1-16) alábbi ajánlattételi felhívását átvettem:

A projekt címe:

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection

A projekt száma:

CE926

Az igényelt szolgáltatás:

Szakértői tevékenység (Kérdőívek készítése)

Az igényelt szolgáltatás leírása:
CEETO program T.1.3 és T.1.4 akciójában kérdőívek elkészítése (részletesen a 2018. január 10-én
kelt ajánlattételi felhívásban)

Ajánlattevő:
Név:..................................................................................................
Cím:..................................................................................................
Adószám:...........................................................................................

.................................
aláírás

Kelt.: ...........................................

