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JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Árajánlatkérés 

„Catering szolgáltatás a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központba 15 fő részére” céljából 

 

Tisztelt Asszonyom/Uram! 

 

A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részéről, mint Ajánlattevőt felkérem 

Önt, illetve gazdasági társaságát a „Catering szolgáltatás a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központba 15 fő 

részére” tárgyában történő ajánlattételre. 

Kérem, hogy az árajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen elkészíteni. 

Árajánlat tárgya:  2022. október 12-e és november 10-e catering szolgáltatás a H13 

Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest, 1085, Horánszky u. 

13-ba alkalmanként 14-15 fő részére reggeli: kávé, tea, víz, gyümölcs, 

aprósütemény, délben: mindenkinek egy nagy, szendvics és egy 

saláta hozzá, eldobható papírtányérral, pohárral, szalvétával, 

étkészlettel.  

Mindkét alkalommal szeretnénk kérni ajánlatot 3-4 adag 

cukormentes, gluténmentes vegán verzióra is.  

 

Ajánlat benyújtásának módja email-on: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu 

  

Ajánlattételi határidő:  2022. október 6. 10:00 óra  

A Catering szolgáltatás a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központba 14-15 fő részére a különböző ételek árait 

feltűntetve részletezően kell nettó és bruttó vételárként magyar forintban (HUF) kell megadni. 

Ajánlat értékelése:  

Nyertes Ajánlattevő az, aki a legklomlexebben a legalacsonyabb árat ajánlja.  

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződés megkötésének pontos időpontjáról 

az Ajánlatkérő kuratóriumi döntését követően a nyertes Ajánlattevő értesítést kap.  

Ajánlatkérésünk nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.  

 

Teljesítés határideje: a számla átvételét követően 15 munkanapon belül, átutalással 
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JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

 

Ajánlatkérő neve, címe:   Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 

      1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Képviseli:     Dr. Papp András kuratóriumi elnök 

Kapcsolattartó:    Várady Gyöngyi  adminisztrátor 

      tel.: +3620 313 4447 

      e-mail: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu 

 

Az Ajánlatkérés www.jozsefvaros.hu honlapon történő megjelentetésének időpontja: 2022. október 3. 

 

 

Budapest, 2022. október 3. 

 

Üdvözlettel:  Dr. Papp András  

kuratóriumi elnök s.k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
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1.sz.melléklet 

 
Ajánlattételi nyilatkozat  

" VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületében lévő ügyeleti helyiség bevetés-irányító pultjának 
elkészítése " 

tárgyú eljárásban 

   

Ajánlattevő neve:     

Ajánlattevő címe (székhelye):     

Ajánlattevő adóazonosító jele (szervezetnél adószám):     

Telefon:     

E-mail:     

Kijelölt kapcsolattartó:     

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (tel., e-mail):     

Ajánlati ár Nettó ajánlati 
ár összesen (Ft) Bruttó ajánlati ár összesen (Ft) 

VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületében 
lévő ügyeleti helyiség bevetés-irányító pultjának 
elkészítése (munkadíj + anyagdíj)     

   

   
 
 
Kelt: …………………………………………………………….   

   

   

   

 ……………………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 


