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AJÁNLATKÉRÉS ELŐADÓI-, OKTATÓI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA 

Az ajánlatkérő adatai:  

Név:  PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Kft.  
Székhely:  2066 Újbarok, Fő út 39.  
Cégjegyzékszám:  07-09-024072 
Adószám:  24668699-2-07 
 

A cég tevékenységéről röviden:  

A PANNON Pro Innovációs Kft.  a Climate-KIC partner szervezete. A Climate-KIC az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet (EIT) által létrehozott Tudás- és Innovációs Közösség (Knowledge and Innovation 
Community = KIC). Feladata az innovációs folyamatok ösztönzése, egyszerűsítése az érintett európai 
intézmények, vállalatok és tudományágak releváns szereplőinek közösséggé szervezésén keresztül.  

Jellemző programjaink:  

- „The Journey”: Msc, PhD és frissen végzett diplomások számára szervezett 5 vagy 3 hetes 
klimainnovációs nyári egyetem.  

- Accelerátor program: Cleantech inkubációs program olyan start-up-ok részére, akiknek 
innovatív ötlete csökkenti a klímaváltozás negatív hatásait.   

- ClimateLaunchpad program: Climate-KIC cleantech start-up verseny.  
- Catapult: PhD diákok számára szervezett nyári egyetem egy meghatározott klímavédelmi 

témában. 
- Spotlight, Catalyst: Intenzív kurzus meghatározott klímavédelmi témában az adott szakterületen 

dolgozók számára. 

További információ: https://klimainnovacio.hu/ 

A felhívás tárgya:   

Az ajánlatkérő a Climate-KIC (www.climate-kic.org) programok megvalósításához keres előadókat, 
coach-okat, trénereket, akik szakemberei az alábbi főbb témaköröknek:  

- fenntartható földhasználat (sustainable land use) 
- fenntartható termelési rendszerek (sustainable production systems) 
- városi innovatív megoldások (urban transition) 
- üzlet-, vállalkozásfejlesztés, kiemelt tekintettel az alábbi témakörökre: marketing, piackutatás, 

Business Model Canvas, design thinking, life cycle analysis, pitch training. 

A programok jellemzően Budapesten kerülnek megrendezésre, de vannak vidéki helyszínen megtartott 
előadások, hosszabb időtartamú rendezvények is.  

Elvárások: 

- A megbízás ellátásához a magas szintű angol nyelvtudás elengedhetetlen, mivel egyes 
programok teljes mértékben angolul kerülnek megrendezésre, illetve a programok Climate-KIC 
által nyújtott tematikái, esetleges segédanyagai, valamint a résztvevők által elkészítendő 
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prezentációk, jelentések nyelve angol. A p2p mentorálások, csak hazai résztvevőkkel zajló 
programok magyar nyelven zajlanak. 

- Referencialistával alátámasztott szakmai múlt. Climate-KIC-en belül tartott képzések, Climate-
KIC-től kapott ajánlólevél előnyt jelent.  

Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások, számlázás: 

- Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével 
kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza.  

- Az ajánlattevő ki kell térjen a nem budapesti helyszínen megvalósuló programok kapcsán 
esetlegesen felmerülő plusz költség igényeire.  

- Ft/óra vagy EUR/óra díjszabás meghatározása (az EUR összeg 310 EUR/Ft árfolyamon kerül 
átváltásra). 

- Az óradíjon felül lehetőség van fél napos vagy egész napos díjazásra is kitérni az ajánlatban.  
- Amennyiben az ajánlattevő más árszabással dolgozik a különböző feladattípusok esetében 

(előadás, p2p coaching, utókövetés, stb) kérjük ezek megadását is.  
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy számlaképes vállalkozásként tud-e szerződni, avagy 

csak magánszemélyként. Utóbbi esetben kérjük az óradíjat nettó összegként meghatározni. 
- Az ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja azt az ajánlatot, melyben az ellenszolgáltatás 

mértéke meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi keretet. (A különböző 
programok költségvetése a Climate-KIC  EIT által jóváhagyott üzleti terve alapján kerülnek 
jóváhagyásra.) 

- Az ajánlatkérő előleget nem fizet.  

Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:  

- az ajánlattevő szakterületének megnevezése 
- angol és/vagy magyar nyelvű önéletrajz vagy LinkedIn profil  
- referencia 
- a fentiekben részletezett ajánlati ár 
- vállalkozás esetében cégjegyzékszám megadása 
- időbeli elérhetőség (van-e olyan időszak az évben, amikor nem tud az ajánlattevő rendelkezésre 

állni, illetve milyen időtávra tudja vállalni a megbízást) 

Az ajánlatok elbírálása: 

Az ajánlatkérő a szakmai megfelelőséget a referenciák, ajánlások alapján ítéli meg. Személyes 
beszélgetésre hívhatja be az ajánlattevőt, vagy ha erre az ajánlattevő lehetőséget biztosít, meghallgatja 
egy előadását.  

Továbbá szempont, hogy a szakterület illeszkedik-e az adott program tematikájába, a program 
elvárásaihoz. 

A döntésnél a szakmai tartalom és az ajánlati ár mellett szempont, hogy az ajánlattevő milyen 
időtartamra áll rendelkezésre, mert egyes programok megkívánják a naptári éven túlnyúló nyomon 
követést (pl. start-up inkubáció).   
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Szerződéskötés: 

Az ajánlatkérő keretszerződést köt a nyertes ajánlattevőkkel és a programok ütemezése, szakmai 
igényei szerint esetenként kéri fel konkrét munkavégzésre. A keretszerződés megkötése még nem 
garancia arra, hogy a nyertes ajánlattevő felkérést kap konkrét munkavégzésre, mert előfordulhat, hogy 
a tervezett programok nem vagy a tervezettől eltérően valósulnak meg.  

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók: 

A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő bizalmasan kezeli, de a Climate-KIC programok természetéből 
fakadóan a pénzügyi elszámolást ellenőrző audit során azokat az auditornak, a Climate-KIC-nek és az 
EIT-nek szükség esetén átadja.  

Az ajánlatok benyújtásának nincs határideje, de az ajánlattevő dönthet úgy, hogy kellő számú minőségi 
ajánlat beérkezése után a felhívást leveszi az online felületeiről.  

Az ajánlat benyújtásának módja: 

- e-mail-en az info@ppis.hu e-mail címre vagy 
- postai úton a PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Kft. postacímére: 1400 Budapest, Pf. 41. 

Az ajánlatokat magyar vagy angol nyelven kérjük benyújtani.  

 

 

 


