
  

 

 

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Шановні пані та панове! 
Громадська організація «ЕдКемп Україна»  

запрошує взяти участь у тендері № 01/2-01/2022 від 04.01.2022 р.  
«Документальний фільм про впровадження СЕЕН  

(соціально-емоційного та етичного навчання) в Україні» 

 

Кваліфікаційні вимоги до тендерної документації: 

1. Комерційна пропозиція має: 
a. бути надана на фірмовому бланку компанії або за відсутності фірмового бланку 

вказати реквізити компанії, електронну адресу. 
b. містити всі особливі умови тендеру (перелік див. нижче); 
c. містити перелік товарів, ціну за одиницю та загальну вартість пропозиції в 

національній валюті - гривня; 
d. містити ціну з урахуванням вартості доставки за адресою, що вказана як пункт 

доставки; 
e. містити термін дії цієї комерційної пропозиції (але не менше ніж 30 календарних 

днів). 
2. Пакет має включати реєстраційні документи підприємства, що надає пропозицію, 

сертифікати відповідності/якості тощо. 
 

Особливі організаційні вимоги: 
 

№ 
з/п 

Назва роботи Додаткова інформація 

1.  Аналізи матеріалів та вимог ЗАМОВНИКА; 
ознайомлення із програмою соціально-емоційного 
та етичного навчання (СЕЕН) та іншими 

дотичними робочими матеріалами 

https://www.facebook.com/groups/seeluk
raine/ 

2.  Розробка концепції документального фільму про 
впровадження СЕЕН в Україні та узгодження її із 
ЗАМОВНИКОМ. 
Проведення консультації з командою ГО «ЕдКемп 
Україна» щодо створення документального 
фільму 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

3.  Визначення вимог до відеозйомки та узгодження 
їх із ЗАМОВНИКОМ 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

4.  Аналіз списку запропонованих героїв і героїнь; 
обговорення із ЗАМОВНИКОМ переліку запитань 
для інтерв’ю. 
Погодження з героями і героїнями 
документального фільму і дотичними особами 
графіку, умов та місця зйомок 

Інформацію буде надано після 
підписання договору 
З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

5.  Розробка сценарного плану документального 
фільму та узгодження його із ЗАМОВНИКОМ 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

6.  Відеозйомка матеріалів для документального 
фільму; перегляд відзнятих робочих 
відеоматеріалів; монтаж документального фільму 
та кольорокорекція 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 



  

 

 

 

7.  Презентація фінальної версії документального 
фільму ЗАМОВНИКУ 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 
З урахуванням вимог до брендування 
(розміщення логотипів: EdCamp Ukraine; 
SEE Learning, Social, Emotional, and 
Ethical Learning, EMORY University, 
співпраця з НІМЕЧЧИНОЮ Deutsche 
Zusammenarbeit; Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, Ziviler Friedensdienst Civil Peace 
Service) 

З урахуванням стилістики ГО «ЕдКемп 
Україна» 
Документальний фільм тривалістю до 10 
хвилин 

8.  Передача усіх вихідні, робочих та кінцевих 
відеоматеріалів ЗАМОВНИКУ.  

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА. 
Передача файлів проходить через сервіс 
fex.net, де ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується 
зберігати їх протягом 30 днів) 

 

Особливі умови тендеру:  

1. Умови оплати – за домовленістю 
2. Термін виконання – 10 січня – 28 лютого 2022 року. 

 

Тендерну документацію надати в електронному вигляді на адресу tenders@edcamp.ua 

з написом «Пропозиція на Тендер № 01/2-01/2022 від 04.01.2022 р. «Документальний фільм 

про впровадження СЕЕН в Україні». 

Кінцевий термін подачі комерційних пропозицій 06.01.2022 року до 18:00 (включно). 

У разі виникнення запитань звертайтеся, будь ласка, письмово, на електронну адресу: 

tenders@edcamp.ua. 

Якщо з якихось причин ваша організація не планує брати участь у тендері, просимо 

повідомити про це на електронну адресу tenders@edcamp.ua. 

Пропозиції, оформлені неналежним чином, не розглядаються. Технічні, фінансові та інші 

умови проведення тендеру не є публічною пропозицією укладання договору.  

Громадська організація «ЕдКемп Україна» залишає за собою право не розголошувати жодних 
подробиць оцінювання пропозицій. Громадська організація «ЕдКемп Україна» має право 
прийняти або відхилити будь-яку пропозицію, або анулювати тендер у будь-який час до 

укладання договору з постачальником і не несе за це відповідальності. 
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