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AJÁNLATKÉRÉS 

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító jelű „Újpest Kapuja térségmegújítási és 

városrehabilitációs projekt” kommunikációs kampány készítése és megvalósítása 

Ajánlatkérő: Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány  

  1065 Budapest, Hajós utca 9. IV/16. 

 

Ajánlatkérés tárgya:  Európai uniós forrásból finanszírozott projekt keretében az 

akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő 

kommunikációs kampány lebonyolítása  

Tisztelt Ajánlattevő! 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata sikeresen pályázott a VEKOP-6.2.1-15-

2016-00001 számú, „Újpest Kapuja városrehabilitációs és térségfejlesztési projektre”. A 

projekt megvalósításában Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány a Főpályázó 

konzorciumi partnereként vesz részt. 

 

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány a fentebb megjelölt projektben az 

akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő kommunikációs kampány 

lebonyolításához keres vállalkozót. 

 

A vállalási díj fix rögzített átalánydíj, amely a Vállalkozó teljes költségét fedezi, beleértve 

valamennyi szolgáltatás-, anyag- és munkadíj költséget. A kommunikációs kampány 

megszervezésének paramétereit kérjük az ajánlati lapon szereplő részletességű bontásban 

megadni.   

 

Az ajánlattétel során az alábbi paraméterek alapján kérjük az ajánlatot: 

 

- A projekt nyilvános eseményeihez kapcsolódó és a projekt eredményeit, lebonyolítását 

bemutató kommunikáció tervezése, kivitelezése 

- A projekt rendezvényeit támogató egyéb kommunikációs eszközök előállítása 

o pl. szóróanyag, plakát megtervezése, nyomtatása, szociális munkások segítségével 

kihelyezése, stb. 

- Sajtókommunikáció szervezése kivitelezése (minden esetben egyeztetve a projekt 

koordinációval és a partnerekkel) 
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- Sajtómegkeresések koordinálása 

- Kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése (eseményenként 

35-40 nagyfelbontású felvétellel, az 

Ajánlatkérőhöz 48 órán belül eljuttatva) 

- Esetlegesen rövid PR film készítése 

(30 mp – 1 perc) a projekt szociális vetületének 

bemutatására 

- A Habitat VEKOP iroda által is használt közösségi tér  

Facebook oldalára havi 3-4 poszt elkészítése 

- Utánkövetés: szociális munkásokkal közösen esemény-értékelés elkészítése 

- Összesítő jegyzőkönyv készítése az elvégzett marketingkommunikációs tevékenységekről 

 

Elvárt eredmény termék: 

 1 db részletes kommunikációs terv, szükség esetén Ajánlatkérővel egyetértésben 

módosítva, aktualizálva 

 Nyilvános eseményenként 25-30 db fénykép a rendezvényről (jó minőségű, nagy 

felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép) 

 Alkalmanként rövid – minimum 2500 karakteres, de maximum 1 oldalas - szöveges 

beszámoló az eseményről. A beszámoló a teljesítés-igazolás részét képezi  

 Negyedéves riportok, amelyek tartalmazzák 

o az online felület statisztikáit, kitérve a trendekre 

o az adott negyedév eseményeit és ezek részleteit 

o esetleges sajtómegjelenéseket 

 

Végteljesítés időpontja: 

 2022.09.14. (vagy a projekt megvalósítási idejének módosulása esetén a projekt 

befejezési határideje) 

 

A projekt helyszínei:  

 Budapest Főváros IV. kerület közigazgatási területén belül található önkormányzati 

művelődési, kulturális intézmények, különös tekintettel az akcióterületen található 

ilyen típusú intézményekre, valamint külső zöldterületi, közösségi terek. Különösen a 

Temesvári utca 4. szám alatt található FICAK Közösségi Térben, majd az Aradi u. 4-

ben kialakított közösségi helységekben. 

 

További jellemzők: 

A kommunikáció szakmai tartalma a főpályázóval és a megbízóval előzetesen egyeztetett 

kell, hogy legyen és összhangban kell lennie a pályázat, valamint a rendezvény főcéljával.  

 

Az ajánlattevővel szemben támasztott feltétel: 

Az ajánlathoz csatolni kell:  

- mellékelt ajánlattételi lapot 

- rövid cégbemutató, legfontosabb cégadatokkal és lehetőség szerint referenciákkal 

- nyilatkozat az ajánlati kötöttségről és a pályázati felhívásban 

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4385) szereplő tartalom megismeréséről.   

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4385
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Az ajánlatokat a megadott határidőn  

belül e-mailben az alábbi címre kérjük  

eljuttatni: 

 

info@habitat.hu 

 

 

 

Ajánlattétel végső határideje: 2020. július 31.  

 

Tájékoztatjuk, hogy azzal a szolgáltatóval kötünk szerződést, amely az adott szolgáltatói 

piacon a legjobb ár-érték arányt (vagyis azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a 

kedvezőbb árat) ajánlja – kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére – az 

átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban és 

átlátható szervezetnek minősül. 

Az ajánlatok bontását követően minden pályázót értesítünk, a nyertes pályázót írásban értesítjük. 

A nyertes ajánlattevővel Keretszerződés kerül megkötésre.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy ajánlatkérésünk nem számít kötelezettségvállalásnak. 

 

Budapest, 2020. július 13. 

 

 

Füzesy Tamás 

Kuratóriumi elnök 


