
	

№ 01-01/2020 
від 02.01.2020 р. 

 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
(далі – Запит) 

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

закупівлі послуг, місцеві закупівлі, на «Організацію й фасилітацію для тренінгу «Педагогіка 
партнерства: практики доброчесності».  

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для забезпечення організації 
й фасилітації для тренінгу «Педагогіка партнерства: практики доброчесності», що фінансується MSI 
– Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 

Склад цінової пропозиції: 

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Цінової пропозиції. 
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам  

(див. таблиці нижче). 
 
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: 
ознайомлення з проєктами EdCamp Ukraine (з 
урахуванням дизайну, тематики, структури), 
ознайомлення з онлайн-сторінкою EdCamp 
Ukraine. 

1  
 
https://www.edcamp.org.ua 
 
 
 

2. 

Планування й підготовчі роботи:  
- розробка плану та змісту тренінгу 
«Педагогіка партнерства: практика 
доброчесності» #освітабезкорупції (далі – 
тренінг),  
- розробка й погодження програми тренінгу, 
- укладання онлайн-оголошення про 
тренінг, 
- забезпечення відбору команд для участі в 
тренінгу. 

1 З урахуванням вимог до 
конкурсних відборів 
https://docs.google.com/forms/d/1o
P2_TKfGW2npQGHHYnGiER8jwSBW
DAJZKJjJcgdbHjA/edit 
 
https://docs.google.com/forms/d/1
OAAJSfvhQxj2iCF0hq1iKfM9L-
clAxdXyzqI9zEErBk/edit 
 

3. Забезпечення відповідності матеріалів 
тренінгу особливостям формату та програми: 

1 З урахуванням тематичних модулів: 



	

- онлайн-консультації з фаховою 
експертною спільнотою для обговорення 
можливого змісту тренінгу, 
- добір навчального матеріалу, який буде 
використовуватися під час проведення 
тренінгу, 
- систематизація прикладів та підготовка їх 
для демонстрації під час проведення тренінгу, 
- підготовка відповідно до тематики 
тренінгу презентації PowerPoint для її 
подальшого використання під час проведення 
тренінгу, 
- роздатковий матеріал для використання 
під час проведення тренінгу. 

- Педагогіка партнерства, 
меморандум взаємодії та аналіз 
кейсів; 
-Ефективні комунікації як запорука 
доброчесності в школах; 
-Метод сфокусованої бесіди для 
роботи у школах; 
-Метод консенсусу для роботи у 
школі; 
-Метод роботи з уявою для 
надихання до дії. 

4. 

Проведення й фасилітація тренінгу: 
- забезпечення експертного супроводу 
навчальних сесій програми тренінгу, 
- контроль за таймінгом, 
- проведення опитування учасників та 
учасниць тренінгу,  
- здійснення аналізу,  
- проведення фокусованого групового 
інтерв’ю шкільних команд. 

1 З урахуванням тематичних модулів: 
- Педагогіка партнерства, 
меморандум взаємодії та аналіз 
кейсів; 
-Ефективні комунікації як запорука 
доброчесності в школах; 
-Метод сфокусованої бесіди для 
роботи у школах; 
-Метод консенсусу для роботи у 
школі; 
-Метод роботи з уявою для 
надихання до дії. 
 

5. 

Забезпечення контролю та зворотного 
зв’язку: 
- розробка для учасниць/-ків тренінгу 
анкети зворотного зв`язку,  
- проведення опитування учасників/-ниць з 
використанням анкет зворотного зв’язку, 
- всебічний аналіз результативності та 
ефективності тренінгу на основі анкет 
зворотного зв’язку, 
- проміжна оцінка ходу підготовки тренінгу з 
подальшою корекцією плану та змісту 
заходів, 
- пропозиції та рекомендації для 
покращення такої діяльності у майбутньому. 

1 З урахуванням досвіду попередніх 
тренінгів 
https://docs.google.com/forms/u/1/
d/1Ze8HGIaTj6UFG77lB-
Uon8SPVekGyhRbeIf5irkMT14/edit?
usp=forms_home&ths=true 
 

  
 

   

 
 
 



	

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: 
20 січня - 20 лютого 2020 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 та стилістики 
EdCamp  
 

• 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) 
 

• Перелік робіт, виконаних раніше  
для ГО «ЕдКемп Україна» (за наявності) 

 
 

 

Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.  

 
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: 
Мєлєжик Юлія Станіславівна, 
+380665026627, ymieliezhyk@edpro.agency 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 126, офіс 5-А 
або на електронну пошту for@edcamp.org.ua  



	

  
до 13 січня 2020 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 
№ 01-01/2020 від 02.01.2020 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.    
 


