
 

 

 

№ 25-09/2021 
від 13.09.2021 р. 

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
(далі – Запит) 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує процедуру 
закупівлі послуг, тендер, на «Організація та проведення очно-заочної тренінгової програми 
для видавництв та авторських колективів «Створюємо недискримінаційний освітній 
контент».  

 

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для організація та проведення 
очно-заочної тренінгової програми для видавництв та авторських колективів «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент в рамках реалізації проєкту «Технічна підтримка імплементації 
гендерного та недискримінаційного компоненту в освіті», що фінансується Представництвом 
Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. 

 

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 послуг 

 

№  Назва роботи Додаткова інформація 

1.  
Ознайомлення з матеріалами і вимогами 
ЗАМОВНИКА. 

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

2.  

Підготовка та узгодження із ЗАМОВНИКОМ 
плану та змісту очно-заочної тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент» 

 
З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  
https://cutt.ly/aYJDm3L 

3.  

Оновлення навчального матеріалу, 
презентації PowerPoint, які будуть 

використовуватися під час проведення очної 
частини тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент» з 
використанням прикладів із підручників 
видавництва «Ранок»; систематизація 
прикладів дискримінації з підручників 

видавництва «Ранок» та підготовка їх для 
демонстрації під час проведення очної 
частини тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент»; 
підготовка роздаткового матеріалу для 
використання під час проведення очної 
частини тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент» 

 
З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  

https://cutt.ly/mYJDNJD 

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


 

 

 

4.  

Підготовка та узгодження із видавництвом 

«Ранок», ЗАМОВНИКОМ програми очної 
частини тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент» 

З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  

https://cutt.ly/aYJDm3L 

5.  

Розробка для учасниць / учасників очної 
частини тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент»: 
- робочого зошиту із матеріалами з 

використанням прикладів із підручників 
видавництва «Ранок», 
- форми зворотного зв`язку (окремо для 
очної і заочної частин програми), 
- вхідних та вихідних анкет, з перевірки 
наявних та набутих під час тренінгів знань, 
- реєстраційної онлайн-форми, 

- розробка і друк іменних сертифікатів для 
учасниць/-ків очно-заочної тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент» 

З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  
https://docs.google.com/forms/19 

6.  

Розміщення та узгодження із видавництвом 
«Ранок» онлайн-оголошення про набір на 
очно-заочну тренінгову програму 
«Створюємо недискримінаційний освітній 
контент» та покликання на реєстраційну 
онлайн-форму; контроль за реєстрацією 
учасниць / учасників очної-заочної 
тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент» 

З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  
Інформацію буде надано після підписання 
договору 
 

7.  

Оновлення дизайнерського оформлення 

матеріалів очної частини тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент»; друк робочих матеріалів 
для очної частини тренінгової програми 
«Створюємо недискримінаційний освітній 
контент» 

З урахуванням айдентики ГО «ЕдКемп Україна» 

З урахуванням вимог до брендування 
(Розміщення логотипів UNFPA, Трамплін до 
рівності, Швеція Sverige, Edcamp Ukraina) 

8.  

Проведення телефонних інтерв’ю (первинне, 
уточнююче, фінальне) та відбір учасниць / 
учасників для участі у очно-заочній 
тренінговій програмі «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент»; 
узгодження із видавництвом «Ранок» списку 
відібраних потенційних учасниць / учасників 
очно-заочної тренінгової програми 

«Створюємо недискримінаційний освітній 
контент»;  
комплектацію набору участі для учасниць / 
учасників очно-заочної тренінгової програми 
«Створюємо недискримінаційний освітній 
контент» 

З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  
Інформацію буде надано після підписання 
договору 
 

https://docs.google.com/forms/d/1oP2_TKfGW2npQGHHYnGiER8jwSBWDAJZKJjJcgdbHjA/edit


 

 

 

9.  

Узгодження із видавництвом «Ранок» 

приміщення для проведення очної частини 
тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент»; 
організація з дотриманням протиепідемічних 
заходів проживання, перевезення та 
харчування учасниць / учасників очної 
частини тренінгової програми «Створюємо 

недискримінаційний освітній контент»; 
розробка та розсилка логістичного листа 
потенційним учасницям / учасникам очно-
заочної тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент» 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

10.  

Проведення консультації з Музеєм жіночої та 
гендерної історії з приводу організації в 

рамках очної частини тренінгової програми 
«Створюємо недискримінаційний освітній 
контент» спеціальної виїзної сесії Музею та 
підбір відповідних експонатів 

www.genderculturecentre.org 
 

11.  

Проведення з трьома різними групами трьох 
ідентичних сесії очної частини тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент»; забезпечення під час 
проведення очної частини тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент» дотримання 
протиепідемічних правил учасниками / 
учасницями тренінгової програми 
(проведення експрес-тестувань, 

використання засобів індивідуального 
захисту і антисептиків) 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА  
З урахуванням дотримання протиепідемічних 
заходів 
 

12.  

Організація фотозйомки очної частини 
тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент» і 
подальше розміщення колекцій фотографій 
онлайн 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА  
З урахуванням дотримання протиепідемічних 
заходів 
 

13.  

Оновлення презентації для проведення 
заочної (онлайн) частини тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент»; проведення заочної 
(онлайн) частини тренінгової програми 
«Створюємо недискримінаційний освітній 
контент» спільно для трьох груп 

З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  
https://cutt.ly/CYJDDOG 

14.  
Аналіз форм зворотного зв’язку, вхідних та 
вихідних анкет 

З урахуванням досвіду попередніх тренінгів  
З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

15.  

Розсилка іменних сертифікатів про успішне 
завершення очно-заочної тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент» 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 



 

 

 

16.  

Організація онлайн-посткомунікації 

учасниць / учасників очно-заочної 
тренінгової програми «Створюємо 
недискримінаційний освітній контент» 
(надіслати учасницям / учасникам навчальні 
матеріали, покликання на фото) 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

17.  

Підготовка медіапублікації про хід та 
результати очно-заочної тренінгової 

програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент» 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 
З урахуванням вимог до брендування 

(Розміщення логотипів UNFPA, Трамплін до 
рівності, Швеція Sverige, Edcamp Ukraina) 

18.  

Всебічний аналіз результативності та 
ефективності очно-заочної тренінгової 
програми «Створюємо недискримінаційний 
освітній контент», формування пропозицій 
та рекомендацій для покращення такої 

діяльності у майбутньому та надання 
результатів аналізу ЗАМОВНИКУ 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА до надання 
звітів 

 
Термін виконання робіт та надання послуг: 

жовтень – грудень 2021 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 / учасниця погоджується 
з таким: 

Участь у конкурсних торгах (тендері) пов’язаних осіб або ж змова учасників / учасниць 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: Карпов Володимир Олександрович, tenders@edcamp.ua 
 

Тендерну документацію надати в електронному вигляді на електронну пошту 
tenders@edcamp.ua з написом «Пропозиція на Тендер № 25-09/2021 від 13.09.2021 р. 
«Організація та проведення очно-заочної тренінгової програми для видавництв та авторських 
колективів «Створюємо недискримінаційний освітній контент» до 30.09.2021 року до 13:00 
години (включно). 
 

Методика обрання переможця / переможниці процедури закупівлі послуг, тендер.  

Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора закупівлі 
послуг, тендер, 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 / 
переможницею процедури закупівлі послуг, тендер. 

Визначення переможця / переможниці 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 / переможниці шляхом надсилання 
відповідних повідомлень всім учасникам / учасницям закупівлі послуг, тендер, поштою або 
електронною поштою. 

 

Додаток 1 
до запиту цінових пропозицій за процедурою 

закупівлі послуг, тендер, 
№ 25-09/2021 від 13.09.2021 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.    

 

mailto:tenders@edcamp.ua
mailto:tenders@edcamp.ua

