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I. Előzmény 
 
A MABOSZ Vezető partner kedvezményezettként a SKHU/1902/4.1/110, WISE TREES - Preservation and 
Increasing attractivity of ancient trees as hidden treasures in historic gardens towards green tourism című 
projekt megvalósítására elnyerte a Szlovákia Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
(Interreg SKHU) támogatását. A projekt megvalósításának ideje 2021.01.01 – 2022.06.30. Megrendelő 
szlovákiai partnere a Národný Trust n.o..  
A projekt célja új szolgáltatások fejlesztése a történeti és gyűjteményes kertekhez, azon belül is az ott 
élő matuzsálem fákhoz kapcsolódóan, több célcsoport részére. A projekt részletes tartalma 
megismerhető Ajánlatkérő honlapjáról: www.mabotkertek.hu 
A projekt kiemelten kommunikálandó eredménye a www.bolcsfak.hu honlap. 
 

II. Az ajánlat tárgya 
Tevékenység: komplex szolgáltatáscsomag – PR-marketing tevékenységek és rendezvényszervezés 
egymással összefüggő tartalommal 
 
Jelen ajánlatkérés tárgya egy komplex szolgáltatási csomag, mely a projekt misszióját és a létrehozott 
szolgáltatások széles körű megismertetését és piacra vezetését célozza, PR-marketing eszközökkel, 
valamint rendezvényekkel az alább részletezett minimum eredményekkel. Az ajánlat tartalmazza az 
eredmény eléréséhez szükséges összes feladatot és költséget: 
 
1.) A Wise Trees projekt marketing-kommunikációja  

 
1.1 Média tevékenység – folyamatos tevékenység 2 hónapra 

• Megrendelő sajtólistájának ellenőrzése és kiegészítése  

• Mérföldkövekhez kapcsolódó sajtóközlemények – 3 alkalommal   

• a sajtótájékoztató meghívójának, sajtóanyagának elkészítése 

• kapcsolattartás a sajtó szereplőivel a projekthez kapcsolódó események kapcsán, a sajtó 
képviselőinek meghívása a kapcsolódó eseményekhez 

• 1 rádiószpot készítése  

• Közösségi média posztok – Facebook és Instagram – minimum 5-5 db  

• Youtube-csatorna létrehozása 

• 2 db videóbolg készítése kijelölt vendéggel és annak elhelyezése Podbean és Spotify csatornára 

• a study tour-on, a faünnepen és a protokoll rendezvényen médiafelhasználásra alkalmas 
fotódokumentáció készítése  

http://www.skhu.eu/
mailto:office@mabotkertek.hu
mailto:wisetrees.mabosz@gmail.com
http://www.mabotkertek.hu/
http://www.bolcsfak.hu/
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1.2. Piacravezetést segítő tanácsadás – határidő: projektzárásig 

• A Wise Trees kezdeményezés projektzárást követő első évének kommunikációs stratégiájára kreatív 
brief elkészítése (2-3 oldal) 

• B2B partnerek részére prezentáció elkészítése a projektről és az együttműködési lehetőségekről 

• B2B partnerek meghívása a study tour-ra és a záró protokoll rendezvényre 

• 6 óra konzultációs lehetőség Ajánlatkérő részére 
 
1.3. Imázs film elkészítése – határidő: projektzáró rendezvényen kerüljön bemutatásra 
Két db, egy hosszabb 29, 59 perces és 1.59 perces hosszban narrációval, drón felvételekkel 3 helyszínről 
magyar és szlovák feliratos változatban is – a szlovák fordítást Megrendelő biztosítja 
 
 

2.) Projekt promóciós eseményeinek teljes körű megszervezése – 2022 május végétől, jellemzően  
júniusban  

Ajánlatkérővel egyeztetetten az alábbi rendezvényekre és paraméterekkel: 
 
2.1.Egynapos study tour: elsősorban kb. 35 fő turisztikai szakembereknek, turisztikai szakújságíróknak, 
érintett települési/térségi döntéshozónak, egyéb fontos javasolt érintett (piaci) szereplők (stakeholder) 
képviselőjének. Az útvonal hossza kb. 400 km (+/-20 km), budapesti indulással. 

A program minimális tartalma: A program keretében legalább egy, a projekt által népszerűsítésre 
kerülő magyar és egy szlovákiai gyűjteményes, illetve történeti kertet és matuzsálem fát szeretnénk 
bemutatni, illetve egy új szolgáltatásokat bemutató és azok marketing-kommunikációjában való 
együttműködésre fókuszáló rövid fórumot szervezni.  
A szolgáltatás tartalma: az utazás programjának és a meghívandók listájának összeállítása 
Ajánlatkérővel együttműködve, busz-sofőr (legalább 20 főre), a résztvevőknek tízórai és ebéd 
biztosítása 35 főre, az egész nap megszervezése és lebonyolítása 
Tervezett dátum: 2022. június eleje 
 

2.2. Faünnep: A fél napos fesztivál jellegű, nyilvánosan meghirdetett program az egyik olyan projektbe 
bevont gyűjteményes/történeti kertben a projekttérség középső részén, mely turisztikai jelentőséggel 
bír és egy matuzsálem fája a projektnek köszönhetően megújult. A Faünnep célja a helyi és térségi 
közösség bevonása, a magyar és szlovák közönség érzékenyítése a matuzsálem fák ökológiai, közösségi 
és határtalan kulturális szerepének bemutatásával játékos, illetve művészi formában. A rendezvény 
elsősorban szabadtéri, de olyan kertet vonunk be, ahol rossz idő esetén megrendezhető a program. 
Megrendelő közreműködik a helyszínt biztosító partner kert kiválasztásban és bevonásában, lehetőleg 
bérleti díj nélkül, így ezt az ajánlatnak nem kell tartalmaznia. 

A program minimális tartalma: a Bölcs Fák-kertek témakörhöz kapcsolódóan egy tudományos 
ismeretterjesztő program, egy művészeti program, gyermek-családi játékok-kreatívműhely  
A szolgáltatás tartalma: programterv készítése és véglegezése Ajánlatkérővel. A programhoz a 
közreműködő művészek, kutató-szakember, pedagógusok/animátorok, a szükséges hang- esetleg 
fénytechnika, berendezés, anyagigény biztosítása.  
Tervezett dátum: 2022. június közepe 
 

2.3. Záró protokoll rendezvény: Protokoll esemény kb. 40 főre tervezve. A program minimális tartalma: 
A projekt eredményeinek és az imázsfilm bemutatása, fogadás  

A szolgáltatás tartalma: protokoll és szakmai partnerek meghívása (kb. 30 fő Magyarországról a 
többi résztvevőt a szlovák partner biztosítja), fogadása és regisztrálása a helyszínen, konferanszié, 
hang- és vizuális technika, catering (minőségi sütemény vagy falatkák, kávé, frissítő) biztosítása 
lehetőleg helyi termékekkel. Megrendelő biztosítja a tolmácsolást és a helyszínt. 
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Tervezett dátum: A faünneppel együtt kerüljön megszervezésre, azonos helyszínen a Faünnep 
előtti idősávban  

2.4. Záró sajtótájékoztató: a faünnephez kapcsolódóan 
A szolgáltatás tartalma: a sajtótájékoztató megszervezése a helyszínen, hangosítással, 
regisztrálással, sajtóanyaggal, max. 20 főre szendvicsebéddel (szendvics, aprósütemény, kávé, 
frissítő) 
Tervezett dátum: A faünneppel együtt kerüljön megszervezésre, azonos helyszínen 

 
Ajánlat csak az összes tevékenységre együttesen adható! 
 
 
III. A szolgáltatás teljesítésének tervezett határideje, részteljesítések 
A megbízás 2021. május 3.-val kezdődik és 2022. június 28-ig tart.  
A rendezvények azok megvalósulásukat és dokumentálásukat követően számlázhatók.  
 
IV. Szerződési, fizetési feltételek 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az igazolt részteljesítések után kiállított átutalásos számlát 
15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki.  
 
V. Alvállalkozóra vonatkozó feltételek 
Amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni, a tervezett Alvállalkozó adatairól nyilatkoznia kell 
az Ajánlati dokumentációban. Az alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére 
vonatkozó transzparencia elvárt. 
Amennyiben a későbbiekben kíván alvállalkozót bevonni, tudomásul veszi, hogy konkurens ajánlattevőt 
nem vonhat be. A konkurens ajánlattevőkről kizárólag a szerződéskötést követően, a szakértő ezirányú 
szándékának közlésekor ad információt Ajánlatkérő. 
 
VI. Az Ajánlatadóval szembeni alkalmassági követelmények 
Az ajánlatadónak rendelkeznie kell az elmúlt 5 évből legalább 1 kommunikációs/marketing kampány és 
egy a faünnephez hasonló tartalmú rendezvény – összesen minimum 2 különböző - referenciával. A 
referenciákat a referencianyilatkozatban kell feltüntetni. Több, maximum 2x3 referencia is megadható. 
 
VII. Az ajánlat benyújtásának módja 
Elektronikus benyújtás esetén az emailt küldje a office@mabotkertek.hu címre. Az e-mail címében vagy 

a levéltestben tüntesse fel az ajánlat tárgyát: „PR-marketing és rendezvényszervezés” 
Csak cégszerűen aláírt ajánlatok fogadhatók el, jpg vagy pdf formátumban, lehetőleg egyben szkennelve 
vagy ZIP formátumban tömörített mappában. 
 
Személyes benyújtás előre egyeztetett időpontban a MABOSZ székhelyén, az ELTE Füvészkertben (1083 
Budapest, Illés utca 25.) vagy a MABOSZ irodájában (MABOSZ iroda c/o CEEWEB iroda 
1137, Budapest, Katona József u. 35. I/1.) lehetséges. A borítékra írja rá: „Wise Trees – PR-marketing-
rendezvény ajánlat”. 
 
Szabályos ajánlat a mellékelt Ajánlattételi Iratminták hiánytalan és szabályos kitöltésével adható. 
Az ajánlati dokumentáció a következő dokumentumo(ka)t tartalmazza: 

1. Ajánlattételi nyilatkozat 
2. Nyilatkozat bevonni kívánt alvállalkozóról 
3. Referencianyilatkozat 
4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 
Csak cégszerűen aláírt ajánlatok fogadhatók el, jpg vagy pdf formátumban, lehetőleg egyben szkennelve 
vagy ZIP formátumban tömörített mappában. 

mailto:office@mabotkertek.hu
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Az ajánlati kötöttség időtartama: minimum 60 nap 
 
VIII. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. május 2. 12.00 
Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra egyszeri alkalommal, maximum 3 napos határidővel 
van lehetőség. A hiánypótlás esetleges szükségességéről az Ajánlattevőket az Ajánlatkérő hiánypótlási 
felszólító e-mail megküldésével értesíti. 
 
IX. Az ajánlatok bírálata 
Az árajánlatok értékelése a beérkezés határidejét követő munkanapon történik.  
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy csak a nyertes ajánlattevőt értesíti hivatalosan.  
 
Amennyiben az összes ajánlat meghaladja a pályázatban nyert forrás összegét, ajánlattevő dönthet úgy, 
hogy nem hirdet nyertest vagy az Ajánlattevőkkel tárgyalást folytat le. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
Azonos feladattartalom mellett vállalt legalacsonyabb bruttó összegű ellenszolgáltatás. (Ajánlatkérő 
nem jogosult az áfa visszaigénylésére). 
 
Az ajánlati árak egyezősége esetén előnyben részesítjük azt a szolgáltatót, amely több és/vagy a projekt 
céljaihoz és szakterületéhez közelebb álló referenciát adott meg.  
 
Az ajánlat érvénytelensége 
• Határidőn túl érkező ajánlat 
• Az ajánlati dokumentáció nem megfelelően vagy hiányosan kitöltött  
• Az ajánlatadó nem adott meg referenciát vagy nem megfelelő a referenciája 
 
X. Információ kérése 
Információ kérhető Szendi Zsuzsa projektmenedzsertől az I. pontban feltüntetett elérhetőségeken.  
 
 
XI. Mellékletek: 
Iratminták: 

1. Ajánlattételi nyilatkozat 
2. Nyilatkozat bevonni kívánt alvállalkozóról 
3. Referencianyilatkozat 
4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 
 
Budapest, 2022.04.26. 
 
 
 

Szendi Zsuzsa 
Wise Trees projektmenedzser 

Zsigmond Vince elnök megbízásából 
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1. sz. DOKUMENTUM 

 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 
Ajánlattevő 
Név: 
Székhelye: 
Adószáma:  
Hivatalos képviselő neve:  
E-mail címe:  
Telefonszáma: 
 
Árajánlat 
Alulírott……………………………………………………………, mint a …………………………………………….cégjegyzésre 
jogosult képviselője, az Interreg SK-HU Szlovákia-Magyarország Program keretében megvalósuló 
SKHU/1902/4.1/110, WISE TREES projekthez kapcsolódó komplex szolgáltatáscsomagra  – PR-marketing 
tevékenységek és rendezvényszervezés egymással összefüggő tartalommal az alábbi ajánlatot teszem a 
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége, mint Ajánlatkérő részére: 
 

Részszolgáltatás Nettó Ft   + ÁFA Bruttó Ft 

1.1 Média tevékenységek     

1.2. Piacravezetést segítő tanácsadás    

1.3. Imázs film elkészítése     

2.1. Study tour    

2.2. Faünnep    

2.3. Záró protokoll rendezvény    

2.4. Záró sajtótájékoztató    

ÖSSZESEN:    

 
Nyilatkozom továbbá, hogy  
• az ajánlatkérő teljes, részletes szakmai tartalmi elvárását és a szerződési feltételeket együtt 

megismertem és megértettem, az ajánlati árak a részfeladatok maradéktalan teljesítéséhez 
szükséges összes szolgáltatás költségét tartalmazzák. 

• Ajánlatadó ellen jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve csődeljárás vagy egyéb 
jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás 

• az Ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető 

• Ajánlati kötöttségünket az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig fenntartom. 
 
Kelt: 2022……………………………………………….. 
 

……………………………………….. 
Cégszerű aláírás 

  

http://www.skhu.eu/
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2. sz. DOKUMENTUM 

 
NYILATKOZAT BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL, SZERVEZETRŐL 

 
Alulírott ……………………………………, a …………………………………………… (székhely: ………………………………..., 
adószám: ………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar Arborétumok és Botanikus 
Kertek Szövetsége, mint Ajánlatkérő részére; az Interreg SK-HU Szlovákia-Magyarország Program 
keretében megvalósuló SKHU/1902/4.1/110, WISE TREES projekthez kapcsolódó komplex 
szolgáltatáscsomagra  – PR-marketing tevékenységek és rendezvényszervezés egymással összefüggő 
tartalommal adott ajánlatomhoz kapcsolódóan nyilatkozom, hogy a feladat teljesítéséhez alvállalkozó 
bevonását: 
 
1. tervezem / nem tervezem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. Amennyiben alvállalkozó jogi személyt veszek igénybe, annak cégjegyzékben ellenőrizhető adatai: 
Név:  
Adószáma:  
Székhelye:  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy tudomásul veszem, amennyiben alvállalkozók bevonása a szerződés 
teljesítése során válik szükségessé, úgy azt csak az Ajánlatkérő részére való bejelentést és annak 
jóváhagyását követően lehetséges.  
 
Kelt: 2022……………………………………………….. 
 

……………………………………….. 
Cégszerű aláírás 
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3. sz. DOKUMENTUM 

 
REFERENCIA NYILATKOZAT 

 
Alulírott ……………………………………, mint a …………………………………………… (székhely: ………………………………..., 
adószám: ………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar Arborétumok és Botanikus 
Kertek Szövetsége, mint Ajánlatkérő részére; az Interreg SK-HU Szlovákia-Magyarország Program 
keretében megvalósuló SKHU/1902/4.1/110, WISE TREES projekthez kapcsolódó komplex 
szolgáltatáscsomagra  – PR-marketing tevékenységek és rendezvényszervezés egymással összefüggő 
tartalommal adott ajánlatomhoz kapcsolódóan az alábbi referenciával rendelkezünk az ajánlat 
benyújtásától számított 5 éven belül: 
 
kommunikációs/marketing kampány: 
 

projekt megnevezése megrendelő neve megrendelő 
kapcsolattartójának 
elérhetősége 

megvalósítás 
éve 

    

    

 
Faünnephez hasonló jellegű rendezvény: 
 

projekt megnevezése megrendelő neve megrendelő 
kapcsolattartójának 
elérhetősége 

megvalósítás 
éve 

    

    

 
Az Ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges 
szaktudással és eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel. 
 
Kelt: 2022……………………………………………….. 
 
 
 

……………………………………….. 
Cégszerű aláírás 

  



4 
 

WiseTrees ajánlatkérő – komplex szolgáltatási csomag: 
PR-marketing-rendezvényszervezés 
 

 
 

4. sz. DOKUMENTUM 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott ……………………………………, mint a …………………………………………… (székhely: ………………………………..., 
adószám: ………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar Arborétumok és Botanikus 
Kertek Szövetsége, mint Ajánlatkérő részére, az Interreg SK-HU Szlovákia-Magyarország Program 
keretében megvalósuló SKHU/1902/4.1/110, WISE TREES projekthez kapcsolódó komplex 
szolgáltatáscsomagra  – PR-marketing tevékenységek és rendezvényszervezés egymással összefüggő 
tartalommal tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban, büntetőjogi felelősségem 
tudatában „a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) 
5. számú mellékletének 2.3.2.5. pontjában meghatározott - az ajánlattevőktől és a kedvezményezettől 
való függetlenség - követelmény igazolására az alábbi nyilatkozatot teszem:  
Kijelentem, hogy az alábbi, a Rend. 5. számú mellékletének 2.3.2.5. b) pontjában meghatározott 
rendelkezések egyike sem vonatkozik rám.  
„Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 
tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 
képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, 
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 
gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a 
kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, 
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független 
továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.” 
 
Kelt: 2022……………………………………………….. 
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Cégszerű aláírás 

 
 


