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AJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS 
Tisztelt Cím! 
 

Ezúton kérjük árajánlatát az alábbi szolgáltatásra szervezetünk számára: 
 

A projekt címe:  Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 
A projekt száma:  CE926 
Az igényelt szolgáltatás:  Nyomdai	szolgáltatások 
Az igényelt szolgáltatás leírása:  

A Nimfea Természetvédelem Egyesület felhívást tesz közzé a fenntartható turizmust 
népszerűsítő szakmai programja keretében készülő nyomdai termékek előállításának 
tevékenységének szervezésére és megvalósítására az Interreg CE által támogatott CEETO 
program (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html) szakmai üzeneteivel. A 
nyomdai termékek egy része 2019. február végéig készül el. 
 

A megbízás részletei:   
Az árajánlatnak tartalmaznia kell a nyomdai előkészítés, levilágítás, digitális munkák, 
nyomás, papírköltség, kötészet és az elkészült mű házszállításának együttes költségeit az 
alábbiakra: 

• 1000 db „Ökoturizmus kézikönyv” ISBN számos szakkönyv, 160*230 méret 115 g matt 
műnyomó papír 4+4 full color nyomással, 300 g fényes műnyomó 4+0 borító matt fóliázva, 
ragasztókötés 160+4 oldal 

• 3000 db ökoturizmus ISBN számos ismertető füzet  210*99 mm, 170 g matt műnyomó, 
irkafűzött, 4+4  full color nyomás 16 oldal  

• 2000 db ökoturizmus plakát 170 g fényes műnyomó, B/2 - 68*48 mm, 4+0 nyomás  
• 2000 db A5 4+4 full color szórólap  

Az ajánlattételnél kérjük vegyék figyelembe, hogy 2019. februárban is érvényesnek kell, hogy 
legyenek! 

 
Ajánlattétel: 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. november 9. 
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. október 19. 



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:  Nyomdai	szolgáltatások 

Az igényelt szolgáltatás leírása:  

A Nimfea Természetvédelem Egyesület felhívást tesz közzé a fenntartható turizmust 

népszerűsítő szakmai programja keretében készülő nyomdai termékek előállításának 

tevékenységének szervezésére és megvalósítására az Interreg CE által támogatott CEETO 

program (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html) szakmai üzeneteivel. A 

nyomdai termékek egy része 2019. február végéig készül el. 

 
 
 
 
Ajánlattevő: 
 

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

 
 
 
 ................................. 
 aláírás 
 
 
Kelt.: ........................................... 


