Nagydobsza Község Önkormányzata
7985 Nagydobsza, Fő utca 60.
Telefon: 06-73/348-053
E-mail: polgarmester@nagydobsza.hu
EFOP-3.7.3-16-2017-00054
„Élményközpontú tanulási lehetőség Nagydobsza községében és térségében”

Árajánlatkérés
Az ajánlattéli felhívás Nagydobsza Község Önkormányzata által az EFOP-3.7.3-16-2017-00054 azonosító
számú, „Élményközpontú tanulási lehetőség Nagydobsza községében és térségében” című projekt
megvalósítása érdekében keres szolgáltatót az alábbi tevékenység elvégzésére:


Tánc, ének és zene művészeti csoport oktatási tevékenysége

Az ajánlatkérő neve, elérhetőségei:
Nagydobsza Község Önkormányzata
7985 Nagydobsza, Fő utca 60.
Telefon: 06-73/472-242
E-mail: polgarmester@nagydobsza.hu
1. Ajánlatot tehet:
Annak a magánszemélynek/egyéni vállalkozónak az ajánlata fogadható be, amely rendelkezik a tevékenység
végzéséhez szükséges végzettséggel/tapasztalattal.
2.

Az ajánlattétel tárgya: Oktatás ellátása a megvalósításra vonatkozóan.

Időszak

Tevékenység megnevezése

2018.02.21-2020.02.20.

Tánc, ének és zene művészeti
csoport oktatási tevékenysége

Tevékenység elvárt eredménye
Tánc, ének és zene művészeti csoport oktatási
tevékenység elvégzése a pályázati feltételeknek
és a szakmai tervnek megfelelően.

Tánc, ének és zene művészeti csoport oktatási tevékenysége:
- részletesen kidolgozott tematika összeállítása és szakmai vezetővel történő véleményeztetése
- Tánc, ének és zene művészeti csoport résztvevőinek (legalább 10 fő) oktatása 72 alkalommal 24
hónapon keresztül havonta három alkalommal
- egy alkalom időtartama legalább 120 perc
- résztvevői kérdések megválaszolása, (igények szerint) az előadást követően 20 percben
- folyamatos egyeztetés az oktatás és művelődésszerveő munkatárssal vagy az azt helyettesítő
projektmunkatárssal
- beszámoló készítőjével történő folyamatos egyeztetés
- összesen 72 db oktatás megvalósítása az alábbi tematika szerint:
 szolfézsismeretek oktatása
 énekkari próbák megvalósítása
 énekek tanulása
 tradicionális magyar népdalok
 tradicionális horvát népdalok
 tájegységre jellemző dalok
 modern „slágerek”
 éneklés technikájának fejlesztése
 hangképzés
 szólamok kialakítása
3. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Az összességében legalacsonyabb összegű ár.
4. Hiánypótlás lehetőségére vonatkozó Ajánlatkérői előírások:
Nincs hiánypótlásra lehetőség.
5.
-

A munkavállalóval szemben támasztott alkalmassági követelmények:
betöltött 18. életév
pedagógusi, zenetörténeti, zenepedagógusi, zeneművészeti, karmesteri végzettség és / vagy ismeretek és
/vagy tapasztalat megléte
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-

jó kommunikációs és előadói készség
munkavégzés jellegéhez illeszkedő szellemi és fizikai alkalmasság

Alkalmasság igazolása:
- vagy végzettséget igazoló dokumentum fénymásolt formában, közép és felsőfokú végzettség (pl: OKJ
tanúsítvány, FSZ képzés, MLSZ tanúsítvány, BA/BSc, MA/MSc oklevél, PhD oklevél, kandidátus)
- vagy tapasztalatokat igazoló önéletrajz (szabad formátumú önéletrajz sablon használható)
- vagy harmadik fél által kiállított referencia igazolás
A fenti három alkalmasság igazolás közül legalább egy kötelezően csatolandó.
Ennek hiányában az alkalmasság nem igazolható, így az ajánlat érvénytelennek minősül.
Az árajánlat alkalmasságának további feltétele, hogy a név kitöltése mellett a cím vagy az adószám/adóazonosító
jel közül legalább az egyik megadása kötelező!
6. Az ajánlattételi határidő és a bontás ideje
Ajánlattételi határidő:
2018.02.15. 12:00 óra
Ajánlatok bontásának ideje:
2018.02.15. 12:00 óra
7.





Az ajánlat benyújtása:
Postán vagy személyesen:
Nagydobsza Község Önkormányzata
7985 Nagydobsza, Fő utca 60.
Elektronikusan (Aláírva, scannelve): polgarmester@nagydobsza.hu

8.


Az ajánlattétel nyelve:
Magyar

9.


Egyéb információk:
Az ajánlatot 1 eredeti példányban, cégszerűen, illetve a természetes személy által aláírva kell
benyújtani. (Javasolt a kiadott sablon használata)
Az ajánlatkérő nevére és címére kell, hogy szóljon.
Ajánlatnak tartalmaznia kell a projekt azonosító számát.
Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie.
Az ajánlatok beadási módjának megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles
viselni.







10. A szerződéskötések tervezett időpontja: 2018.02.21.
Kelt: Nagydobsza, 2018.01.03.
Köszönettel:
______________________
Kovács János
polgármester
Nagydobsza Község
Önkormányzata
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Pályázati felhívás, szakmai terv (elektronikus formában)
2. sz. melléklet: Árajánlat sablon (word formátumban és papír alapon)
A mellékletek letölthetőek a http://nagydobsza2020.hu/ weboldalról

Nagydobsza Község Önkormányzata
7985 Nagydobsza, Fő utca 60.
Telefon: 06-73/348-053
E-mail: polgarmester@nagydobsza.hu
EFOP-3.7.3-16-2017-00054
„Élményközpontú tanulási lehetőség Nagydobsza községében és térségében”

ÁRAJÁNLAT
Ajánlattevő neve:
Címe:
Adószám/adóazonosító jel:
Tisztelt Polgármester Úr!
Örömmel vettem megkeresését a „Élményközpontú tanulási lehetőség Nagydobsza községében és
térségében” című, EFOP-3.7.3-16-2017-00054 azonosítószámú projektben, szakkörhöz kapcsolódó
foglalkozás ellátásának elvégzésére.
Az árajánlatkérés szerint definiált tevékenységek ellenértéke:

Megnevezés
Tánc, ének és zene művészeti
csoport oktatási tevékenysége

Mennyiség

Mennyiségi
egység

24

hónap

Bruttó
megbízási
díj (Ft)/hó

Összes
megbízási
díj (Ft)

Jelen ajánlatom a kiállítástól számított ….. napig érvényes, várjuk mielőbbi válaszát.
Kelt:

Tisztelettel

………………………………
név

