
	

№ 11-12/2019 
від 11.12.2019 р. 

 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
(далі – Запит) 

 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує процедуру закупівлі 
послуг, місцеві закупівлі, на послугу «Розробка й наповнення комунікаційного розділу  
на порталі Нова українська школа». 

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для забезпечення 
комунікаційного розділу на порталі Нова українська школа, 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. 

Написання статей: 
- логістика організації поїздки  
- участь у події протягом 

усього часу проведення 
- ведення й розшифровка 

диктофонних записів 
- складання плану статті 
- виокремлення 

ілюстративних цитат 
- написання тексту згідно з 

планом 
- формування заголовку статті  
- робота з правками  
- доопрацювання тексту 

відповідно до зворотного 
зв’язку замовника 

- редагування, коригування 
тексту 

- добирання ілюстрацій до 
тексту 

- верстання статті на сайті 
- публікація готового 

матеріалу на сайті 

15 Узгодження логістики та програми з 
коордиаторами/-ками регіональних 
(не)конференцій 
https://www.edcamp.org.ua/miniedcamps20192020  
 
Відвідання блоку, присвяченого темі протидії й 
попередження корупції  
 
Ведення й збереження архіву аудіозаписів  
 
Співпраця та погодження з  презентерами/-ками 
щодо уточнення деталей  
 
Відвідання тренінгу «Педагогіка партнерства і 
практики доброчесності» (15 – 18.02.2020) 
 
Участь у пілотних візитах до закладів освіти 6 
шкільних команд, які будуть відібрані до участі  

2. Створення публікацій: 40 Відповідно до плану подій та анонсів 



	

- визначення інформаціного 
приводу  

- укладання плану новини 
- написання заголовка і 

вступної частини (ліду)  
- написання новини 
- пошук зображень для 

ілюстрування новини 
- верстання новини на сайті 
- робота з правками  
- доопрацювання тексту 

відповідно до зворотного 
зв’язку замовника 

- редагування, коригування 
тексту 

- публікація готового 
матеріалу на сайті 

https://www.edcamp.org.ua/miniedcamps20192020 
https://www.facebook.com/edcampukraine/  

3. 

Створення дописів на 
Facebook  
- укладання плану дописів на 

місяць  
- написання підводки  
- згадування партнерів із 

використанням тегів  
- добір цитат з ключовими 

меседжами спікерів і 
зображення 

- робота з правками  
- доопрацювання тексту 

відповідно до зворотного 
зв’язку замовника 

- редагування, коригування 
тексту 

- поширення готового 
матеріалу у тематичних 
групах 

40 Відповідно до плану подій та анонсів 
https://www.edcamp.org.ua/miniedcamps20192020 
https://www.facebook.com/edcampukraine/ 

     

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: 
січень – жовтень 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 
 

• 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) 

 

 

Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.  

Склад цінової пропозиції: 

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 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 19 грудня 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 
№ 11-12/2019 від 11.12.2019 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.    
 


