
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
Észak-Somogyban 

2. sz. melléklet
 AJÁNLATI DOKUMENTUM 

1. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő hivatalos cégbíróság szerinti 
megnevezése Active Sound Kft. 

Ajánlattevő cégbírósági nyilvántartás szerinti 
székhelye 1088 Budapest, Vas utca 12. 

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve 
Schrauff Jenő 

Kapcsolattartó telefonszáma, telefax száma 

Kapcsolattartó e-mail címe 
schjeno66@gmail.com 

2. Ajánlatkérés tárgya:
 Szolgáltatás

3. Összefoglaló leírás a leszállítandó termékről / szolgáltatásról
(maximum 500 karakter terjedelemben): 

Érzékenyítő tréning: 
- időtartama: 20 óra 
- résztvevői: 20 munkatárs 

4. Leszállítandó termék / szolgáltatás beszerzési, ajánlati árának bemutatása HUF-ban
kifejezve:

Szolgáltatásra, tanácsadásra vonatkozó díj Nettó összeg 
(HUF) 

ÁFA összeg 
(HUF) 

Bruttó 
összeg 
(HUF) 

748.031 Ft 201.969 Ft 950.000 Ft 



EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
Észak-Somogyban 

Megismerve a feladatokat, azok terjedelmét és a végrehajtás során elvárt támogatás formáját 
fogalmaztuk meg az előzetes árajánlatunkat. 

Ajánlatunk annak elküldésétől számított 60 napig érvényes. 
Az ajánlat nem jelent kötelezettséget egyik félre nézve sem. 

Kelt.: Budapest, 2018. július 16. 

……………………………….
. 

Schrauff Jenő 
Active Sound Kft. 



EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
Észak-Somogyban 

2. sz. melléklet
 AJÁNLATI DOKUMENTUM 

1. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő hivatalos cégbíróság szerinti 
megnevezése Fennsík 2002 Kft. 

Ajánlattevő cégbírósági nyilvántartás szerinti 
székhelye 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 7. 

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve 
Darab Csaba 

Kapcsolattartó telefonszáma, telefax száma 

Kapcsolattartó e-mail címe 
darab.csaba@gmail.com 

2. Ajánlatkérés tárgya:
 Szolgáltatás

3. Összefoglaló leírás a leszállítandó termékről / szolgáltatásról
(maximum 500 karakter terjedelemben): 

Érzékenyítő tréning: 
- időtartama: 20 óra 
- résztvevői: 20 munkatárs 

4. Leszállítandó termék / szolgáltatás beszerzési, ajánlati árának bemutatása HUF-ban
kifejezve:

Szolgáltatásra, tanácsadásra vonatkozó díj Nettó összeg 
(HUF) 

ÁFA összeg 
(HUF) 

Bruttó 
összeg 
(HUF) 

708.661 Ft 191.339 Ft 900.000 Ft 
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Megismerve a feladatokat, azok terjedelmét és a végrehajtás során elvárt támogatás formáját 
fogalmaztuk meg az előzetes árajánlatunkat. 
 
Ajánlatunk annak elküldésétől számított 60 napig érvényes. 
Az ajánlat nem jelent kötelezettséget egyik félre nézve sem. 
 
 
Kelt.: Budapest, 2018. július 17.  
 
 
 

 
……………………………….

. 

 

Darab Csaba 
Fennsík 2002 Kft. 
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2. sz. melléklet 

 AJÁNLATI DOKUMENTUM 
 

 
 
1. Ajánlattevő adatai 
Ajánlattevő hivatalos cégbíróság szerinti 
megnevezése 
 

Hanguru Kft. 

Ajánlattevő cégbírósági nyilvántartás szerinti 
székhelye 
 

8638 Balatonlelle, Úszó utca 15. 

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve 
 

Tschepen Gábor 

Kapcsolattartó telefonszáma, telefax száma 
 

 

Kapcsolattartó e-mail címe 
 

hangurukft@gmail.com 

 
2. Ajánlatkérés tárgya:  

 Szolgáltatás 
 
 
3. Összefoglaló leírás a leszállítandó termékről / szolgáltatásról 
(maximum 500 karakter terjedelemben): 
 
Érzékenyítő tréning: 

- időtartama: 20 óra 
- résztvevői: 20 munkatárs 

 
 
 
 

4. Leszállítandó termék / szolgáltatás beszerzési, ajánlati árának bemutatása HUF-ban 
kifejezve: 

Szolgáltatásra, tanácsadásra vonatkozó díj 
 

Nettó összeg 
(HUF) 

ÁFA összeg 
(HUF) 

Bruttó 
összeg 
(HUF) 

 630.000 Ft 170.100 Ft 800.100 Ft 

 
 
 
 



 
 

EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
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Megismerve a feladatokat, azok terjedelmét és a végrehajtás során elvárt támogatás formáját 
fogalmaztuk meg az előzetes árajánlatunkat. 
 
Ajánlatunk annak elküldésétől számított 60 napig érvényes. 
Az ajánlat nem jelent kötelezettséget egyik félre nézve sem. 
 
 
Kelt.: Balatonlelle, 2018. július 16. 
 
 
 
 

 
……………………………….

. 

 

Tschepen Gábor 
Hanguru  Kft. 

 
 

 


