
PÁLYÁZATI ADATLAP

    

Pályázat csoportos úszásoktatási tevékenység végzésére óvodáskorú-
nagycsoportos gyermekek számára a hatvani Markovits Kálmán Városi

Uszodában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 2.). 

1.A pályázó szervezet neve:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................................................…...........…                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

2. A pályázó szervezet címe, telefonszáma:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:

3. A pályázó szervezet értesítési címe: (a hivatal ide küldi az értesítéseket, szerződéseket)
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:

4. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
a) gazdasági társaság  b) egyesület  c) egyéni vállalkozás  d) egyéb

A pályázó szervezet bírósági 
bejegyzésének száma:

A pályázó szervezet adószáma:
 A pályázó törvényes képviselőjének neve, telefonszáma:
Képviselő neve:
Telefon:

Hatvani Szolgáltató Kft. tölti ki!
A pályázó a rendelet szerint a kiírásnak:
O megfelel          O nem felel meg
A pályázat a pályázati kiírásnak:
O megfelel           O nem felel meg

Hatvani Szolgáltató Kft. tölti ki!

A Pályázat Iktatószáma: ……………..              Beérkezett: 2020. ..…hó…….nap



E-mail:

5. A pályázó bankszámlájának adatai:

Számlavezető fiók 
neve, címe

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Bankszámla száma:

6. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:
A pályázó bemutatása, korábbi tapasztalatok, 
gyakorlat, referenciák és dokumentumaik

oldal

Nyilatkozat, hogy a megvalósításhoz, a vállalt 
órákhoz megfelelő képzettségű és számú oktató 
rendelkezésre áll, engedélyek

oldal

Szakmai bemutatkozás, oktatók listája, 
képzettségük, képzettséget igazoló dokumentumok 
másolata

oldal

Szakmai terv, oktatási módszerek bemutatása, 
leírása, maximális vállalt létszám

oldal

Részletes költségvetés oldal

Nyilatkozat, melyben a teljesítést a pályázó vállalja oldal

Adó és köztartozásmentes igazolás oldal

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok 
kezeléséhez

oldal

A szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló 
végzés közjegyző által hitelesített másolata, vagy az 
eredeti végzés – az illetékes ügyintézőnek való 
egyidejű bemutatással – egyszerű másolata

oldal

A pályázó képviselőjének aláírási 
címpéldánya/aláírási mintája

oldal

Dátum: …………………2020. …………………..hó ……….nap

Alulírott  büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt  közölt  adatok a valóságnak
megfelelnek.

Jelen  pályázat  elbírálása  érdekében  felhatalmazom  a  Hatvani  Szolgáltató  Kft-t  adataim
kezelésére.

Hiányosan  kitöltött  adatlap,  illetve  a  mellékletek  bármelyikének  hiánya  esetén  a  pályázat
érvénytelen.

Tudomásul veszem, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség.
………………………………………………

Pályázó cégszerű aláírása


