
 

 

Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő 
műhely és szolgáltatási hálózat projekt (TÁMOP-1.4.2-07/1.-2008-0001)  

 
Ajánlattételi felhívás 

 
 

Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.  
Tel: 06-1 212 4595  
Képviseli: Kogon Mihály igazgató 
 
Tárgya: Komplex nyomdaipari szolgáltatások és hozzájuk tartozó grafikai 
tervezés beszerzése (II.) 
 
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében 2008. szeptember 1. és 2012. március 31. között valósítja meg a 
Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő 
műhely és szolgáltatási hálózat (TÁMOP-1.4.2-07/1-2008-0001) projektjét. 
 
A projekt keretében az alábbi szolgáltatásra várunk ajánlatokat: 
 
Komplex nyomdaipari szolgáltatások, amelyek magában foglalják a kis és nagy 
példányszámú nyomtatást. Ajánlattevőnek vállalnia kell a nyomtatást megelőző 
grafikai tervezést és a nyomdai ügyintézést is, valamint Megrendelő telephelyére az 
elkészült termékek szállítását. 
 
A grafikai tervezésnél az alábbi honlapon található iránymutatás alapján kell eljárni 
(a szükséges – USZT – arculati elemek szintén innen tölthetők le): 
http://www.nfu.hu/doc/25  
 
Az alábbi szolgáltatásokra várunk ajánlatot: 
 

 Jegyzettömb (500 db., 1+0 szín, 25 A/4 lap, ragasztva) 
 Mappa (500 db., 4+4 szín, A/4 formátum) 
 Környezetbarát toll (500 db. 1+1 színnel nyomva) 
 Leporelló – angol nyelvű (500 db., 4+4 szín A/4 formátum, 2 helyen hajtva) 
 C típusú hirdetőtábla (7 db, A/2 méret, USZT arculat szerint)  
 D típusú hirdetőtábla (7 db, A/3 méret, USZT arculat szerint)  
 Grafikai tervezés (10 óra) 
 Öntapadós matricák (4+0 szín, fára ragasztva) 

o Méretek és mennyiség (m x sz): 
 7 cm x 90 cm 6 db. 
 12 cm x 40 cm 2 db. 
 30 cm x 30 cm 2 db. 
 30 cm x 110 cm 3 db. 



 

 

 
 
Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

 Megfelelő tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik a munka elvégzéséhez. 
 Vállalja, hogy az ajánlatkérő számára, kontakt-személy útján biztosítja a 

rendszeres konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind telefonon, 
mind elektronikus formában. 

 
 
Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlati árnak (bruttó, Ft) e-mailben 
történő megküldésével Gyulai Dávid, hálózati referens részére 
(gyulai.david@merek.hu címre). 

 
Ajánlattételi határidő: 2012. 03. 12. 12.00 óra (A határidő az ajánlat beérkezésére 
vonatkozik!) 
 
Szerződéskötés várható időpontja: 2012. 03. 14. 
 
Budapest, 2012. 03. 08. 


