
	

№ 09-10/2019 
від 18.10.2019 р. 

 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
(далі – Запит) 

 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує процедуру 

закупівлі послуг, місцеві закупівлі, на «Організація та консультування Всесвітнього Дня 
Гідності».  

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для забезпечення 
тематичного компоненту програми Усесвітнього Дня Гідності, що фінансується MSI – Підтримка 
організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 

 
Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг  

 

№ 
з/п 

Назва роботи Кіль-
кість 

Додаткова інформація 

1. 

Ознайомлення з матеріалами і 
вимогами замовника, визначення 
й погодження концепції та 
напрямів експертної й 
консультативної підтримки з 
інтеграції антикорупційного 
компонента до програми 
Усесвітнього Дня Гідності 

1 З урахуванням антикорупційних інструментів 
та використанням педагогіки партнерства 
відповідно до Програми SACCI в Україні 
Додаток 1 

2. 

Підготовка, інформаційний 
супровід та реєстрація: 
- розробка, погодження і 
розміщення текстів анонсів, 
релізів, реєстраційних онлайн-
форм, 
- розробка макетів сертифікатів, 
- розробка щоденника (путівника) 
Всесвітнього Дня Гідності. 

1 З урахуванням стилістики  
Усесвітнього Дня Гідності в Україні (Global 
Dignity Day: Ukraine) 
www.facebook.com/gdignityukraine 

3. 

Організація та проведення 
вебінару: 
- добір та підготовка 
вебінароного майданчика, 

1 З урахуванням стилістики  
Усесвітнього Дня Гідності в Україні (Global 
Dignity Day: Ukraine) 
www.facebook.com/gdignityukraine 



	

- розсилка запрошень, 
- розробка презентації до 
вебінару, 
- розробка концепції і проведення 
вебінару, 
- збір запитань та підготовка 
відповідей. 

4. Збір зворотного зв'язку під час 
події, підсумки 

1 З урахуванням використовуваних в Edcamp 
Ukraine форм зворотного зв’язку  
В усному / письмовому вигляді, із наданням 
якісних та кількісних показників 

     

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: 
06 листопада – 13 грудня 2019 року. 

 
 

Обов’язкові технічні вимоги до 
товарів, робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Безготівковий розрахунок Цінова пропозиція / кошторис 

 
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів або виконавця 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують відповідність 
кваліфікаційним вимогам 

1. Право на здійснення підприємницької 
діяльності, ФОП 3 група 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Розуміння формату EdCamp 
 
3. Досвід участі у подіях формату EdCamp 
не менше 3 (трьох) років 

• Свідоцтво про державну реєстрацію (якщо є), 
або Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

• Витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в 
якому зазначаються основні види діяльності 

• Витяг з реєстру платників єдиного податку 
(якщо є) 

• Сертифікати про участь у подіях у форматі 
EdCamp 

 
• Сертифікати про експертну участь у подіях у 

форматі EdCamp, 
 
• Програми національних / регіональних подій 

EdCamp Ukraine із зазначенням прізвища; 



	

 
 
4. Володіння інструментарієм формату 
EdCamp, ведення сесій 
 
5. Досвід участі у Всесвітньому Дні Гідності 
 
 

 
• Сертифікат про успішне завершення курсу «Як 

провести EdCamp для своєї громади» 
(https://vumonline.ua/course/edcamp-for-your-
community/)  

 
• Сертифікат про участь у Всесвітньому Дні 

Гідності 
 

 

Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.  

Склад цінової пропозиції: 

Цінова пропозиція у формі Додатку 2 до Запиту цінових пропозицій. 
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам  

(див. таблиці вище). 
 
Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з таким: 
Участь у конкурсних торгах (тендері) пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі 

забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір  
з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням 
всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих 
Організації. 

 
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками: 
 Захарова Людмила Олександрівна, офіс-адміністраторка,  
+380993864776, mzakharova@edpro.agency. 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 126, офіс 5-А 
або на електронну пошту for@edcamp.org.ua  
  
до 05 листопада 2019 року до 12:00 години (включно). 

 
Методика обрання переможця процедури закупівлі послуг, місцеві закупівлі.  
Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора закупівлі 

послуг, Місцеві закупівлі, відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та 
іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних 
цінових пропозицій Тендерним комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та 
постачальник/виконавець, який подав/подала таку цінову пропозицію, оголошується переможцем 
процедури закупівлі послуг, Місцеві закупівлі. 



	

Визначення переможця цієї процедури закупівлі відбудеться не пізніше як протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з кінцевої дати прийняття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде 
повідомлено переможцям не пізніше як через 5 (п’ять) календарних днів з дати прийняття рішення 
про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам закупівлі 
послуг, Місцеві закупівлі, поштою або електронною поштою. 
 

Додаток 1 
до запиту цінових пропозицій за процедурою  

закупівлі послуг, Місцеві закупівлі 
№ 09-10/2019 від 18.10.2019 р. 

 

Номер Назва Де ознайомитися 
(1) Антикорупційний урок http://bit.ly/2PbUWXG 

(2) Що? Де? Коли? http://bit.ly/2PeLPWf 

(3) Антикорупційна «Мафія» http://bit.ly/2NpCk4L 

(4) Антикорупційний квест http://bit.ly/2zTsrca 

(5) Антикорупційні ситуації http://bit.ly/2PbUWXG 

(6) 
Збірка «Корупція чи ні? Щоденні запитання 
про доброчесність, етику та протидію 
корупції у шкільному середовищі» 

http://bit.ly/schoolwithoutcorruption 

(7) Педагогіка партнерства https://nus.org.ua/memorandum  
(8) Усесвітній День Гідності (Global Dignity Day)  www.globaldignity.org 
(9) EdCamp Ukraine www.edcamp.org.ua  

 
Додаток 2 

до запиту цінових пропозицій за процедурою 
закупівлі послуг, Місцеві закупівлі 

№ 09-10/2019 від 18.10.2019 р. 
  

Варіант цінової пропозиції 
 

Список-мінімум необхідних послуг 
(список не є остаточним, і може бути змінений протягом дії угоди) 

 

№ Назва роботи / послуги Термін 
виконання 

Вартість (грн./зазначити 
без ПДВ) 

1.    
 


