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Tárgy: Egyedi felirattal nyomott vízhatlan öntapadós matrica 

 

Árajánlatkérés 
„Egyedi felirattal nyomott vízhatlan öntapadós matrica” 

 

Tisztelt Asszonyom/Uram! 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részéről Ajánlattevőként 

felkérem Önt, illetve gazdasági társaságát egyedi felirattal nyomott matrica elkészítése 

tárgyában. 

Ajánlatkérő neve, címe:   Budapest Főváros VIII. kerület 

      Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

      1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Képviseli:     Danada-Rimán Edina jegyző 

Kapcsolattartó:    Wéber Henrik Olivér  

 Belső Ellátási Iroda, ügyintéző 

      e-mail: webero@jozsefvaros.hu 

Leszállítás helye: 1084 Budapest, Német utca 15. 

Teljesítési határideje:                           megrendeléstől számítva 10 munkanapon belül 

 

Tárgy: Öntapadó vízhatlan matrica 

Mennyiség: 5.000 darab 

Méret: 13cm X 19 cm 

Színes: Igen (piros-fekete-fehér) 

Papír Típusa: Vinyl 

Matrica hordozó: Perforált (könnyebb leszedés végett) 

 

Az ajánlat tartalmazza: az ajánlat tárgyára vonatkozó összes költséget, beleértve a kiszállítási 

költséget. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevő 

semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. 

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától. 

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű 

formában szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 

szükségesek. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak azokat az ajánlatokat áll módunkban figyelembe venni, 

melyek cégszerűen ellátott aláírással kerül megküldésre. 
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A díj kifizetése számla ellenében történik. A díj kifizetésének módja: átutalás, a teljesítést 

követően benyújtott számla ellenében, a teljesítés igazolását követően, 15 napon belül. 

Ajánlattételi határidő:                                   2016. április 25.  

Tájékoztatom, hogy árajánlatkérésem nem minősül megrendelésnek. A beérkezett ajánlatok 

megvizsgálását követően visszajelzünk az Ajánlattevőknek. Az árajánlatkéréstől számítva a 

megrendelésig a mennyiségek változtatásának jogát +/- 30%-os mértékig fenntartjuk. 

A legjobb ajánlatott adott Ajánlattevőtől a megrendelés előtt egy mintadarabot kérünk 

bevizsgálás céljából rendelkezésünkre bocsátani, melynek költségét pozitív bevizsgálási 

eredmény esetén a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal számla ellenében megtéríti. 

A nyomdakész vektorgrafikus minta a megrendeléssel együtt kerül kiküldésre.  

Tájékoztatom, hogy ajánlatkérésünk nem minősül megrendelésnek. A beérkezett ajánlatok 

megvizsgálását követően visszajelzünk Önnek. 

 

Mellékletek: 1. számú kerékbilincs matrica  

 

Budapest, 2016. április 20. 

    ...................................  

Annus-Fábián Márta 

      Belső Ellátási Iroda 
                  Irodavezető 
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