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AJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Cím!
Ezúton kérjük árajánlatát az alábbi szolgáltatásra szervezetünk számára:
A projekt címe:
Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection
A projekt száma:
CE926
Az igényelt szolgáltatás:
Szakértői tevékenység
Az igényelt szolgáltatás leírása:
CEETO program T1.2.3. tevékenységéhez kézikönyv bevezető részeinek összeállítás és angol
nyelvű megírása; kézikönyvbe IUCN, Natura 2000 és CBD ökoturisztikai összefoglaló angol nyelvű
megírása; kézikönyvbe kép és illusztrációs anyag biztosítása, esettanulmányi részek elkészítése
magyar nyelven
A megbízás fő területei:
1. CEETO program T1.2.3. tevékenységéhez kézikönyv bevezető részeinek összeállítás és angol
nyelvű megírása
o A CEETO program kutatási analízisei alapján összefoglalások készítése, azok szakmai tartalmi
részeinek értékelése, angol nyelvű változatának elkészítése és kézikönyvbe való beilleszthető
formában való leadása.
2. CEETO program T1.2.3. tevékenységéhez kézikönyvbe IUCN, Natura 2000 és CBD ökoturisztikai
összefoglaló angol nyelvű megírása
o A CEETO program szakmai kézikönyvébe szakmai háttéranyag összegyűjtése, irodalmi háttér
összeállítása, a Convention on biological diversity által készített Convention on biological
diversity Guidelines on biodiversity and Tourism development tanulmány tartalmi részeinek
összefoglása és angol nyelvű összefoglalás készítése, az International Union for Conservation of
Nature által készített Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines for Planning and
Management tanulmány tartalmi részeinek összefoglalása
o és angol nyelvű összefoglalás készítése valamint az Európai Unió Sustainable tourism and
Natura 2000 ajánlásainak tartalmi részeinek összefoglalása
3. CEETO program T1.2.3. tevékenységéhez kézikönyvbe kép és illusztrációs anyag biztosítása,
esettanulmányi részek elkészítése magyar nyelven
o 100 db. fotó biztosítása prezentációk és kiadványillusztráció céljára, azok digitális állományként
való átadása, minden esetben minimum 300 dpi felbontásban való válogatása, ami tartalmat a
környezetre káros turisztikai tevékenységeket és is jogtiszta forrásból és egyben jó ökoturisztikai
gyakorlatok bemutatására is alkalmas.
o A megbízott felel a szerzői jogokért, és csak és kizárólag nem Internetes forrásból származó fotót
használhat fel
o Esettanulmányokat készítése, max. 3 oldal terjedelemben max. 10 esettanulmány esetében
elsősorban Magyarországról, illetve olyan egyéb példát, amely a CEETO partnerektől nem
várható, mindezek külön magyar és külön angol nyelven való elkészítése
o Esettanulmányok ökoturisztikai minősítésének elkészítése és konzultáció a megbízó
szakembereivel

Ajánlattétel:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. február 25.
Az ajánlat benyújtásának helye: Nimfea Természetvédelmi Egyesület irodája (5420 Túrkeve,
Erdőszél u. 1.)
Amennyiben érdekli felhívásunk, kérjük árajánlatát legkésőbb a megadott határidőig juttassa el a
megadott címre. Kérjük ajánlattételi felhívásunkra akkor is válaszoljon, ha nem kíván ajánlatot adni!
Fizetési feltételek: megegyezés szerinti rendszerben, magyar forintban igazolt teljesítés után a
szerződésben rögzített ár alapján.

Sallai R. Benedek
Ügyvezető
Túrkeve, 2018. február 5.

IGAZOLÁS
AJÁNLATTÉTEL ÁTVÉTELÉRŐL

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület (5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.; adószám:
18372348-1-16) alábbi ajánlattételi felhívását átvettem:

A projekt címe:

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection

A projekt száma:

CE926

Az igényelt szolgáltatás:

Szakértői tevékenység

Az igényelt szolgáltatás leírása:
CEETO program T1.2.3. tevékenységéhez kézikönyv bevezető részeinek összeállítás és angol
nyelvű megírása; kézikönyvbe IUCN, Natura 2000 és CBD ökoturisztikai összefoglaló angol nyelvű
megírása; kézikönyvbe kép és illusztrációs anyag biztosítása, esettanulmányi részek elkészítése
magyar nyelven
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