
 

 

 

№ 31-12/2021 
від 27.12.2021 р. 

 

 
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

(далі – Запит) 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організація) оголошує 
процедуру закупівлі послуг, тендер, на «Надання інформаційно-консультаційних послуг з 

питань командної роботи». 
 
Джерело фінансування закупівлі – надання інформаційно-консультаційних послуг з 

питань командної роботи буде проведено за підтримки «Програми сприяння громадській 
активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID) та здійснюється Pact 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 робіт та послуг  
 

№  Назва послуги Додаткова інформація 

1.  

Ознайомлення з матеріалами і вимогами 
ЗАМОВНИКА; з організацією ГО «ЕдКемп Україна», 
її історією; з документом «Теорія змін» Edcamp 
Foundation 

Інформацію буде надано після 
підписання договору 

2.  
Консультування з ЗАМОВНИКОМ щодо стратегії 

проведення заходів 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

3.  

Проведення опитування ГО «ЕдКемп Україна» для 
виявлення потреб команди. 
Розробка концепції та узгодження її із 
ЗАМОВНИКОМ 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

4.  
Складання плану роботи та графіку проведення 

робочих зустрічей, узгодження їх із ЗАМОВНИКОМ 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

5.  
Розробка гугл-форм для збору даних від 
співробітників і співробітниць ГО «ЕдКемп Україна» 
та гугл-документів 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

6.  

Фасилітація робочих зустрічей ГО «ЕдКемп 
Україна»; 

надання інформаційних послуг з питань командної 
роботи 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

7.  Підготовка роздаткових матеріалів З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 



 

 

 

8.  
Інформаційна підтримка щодо визначення зон 
відповідальності менторів / менторок та 

координаторів / координаторок проєктів 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

9.  
Психологічна підтримка продуктивної взаємодії 
членів команди ГО «ЕдКемп Україна» 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

10.  
Звітування ЗАМОВНИКУ З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

до надання звітів 

 
Термін надання послуг: січень - квітень 2022 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
11. Досвід роботи у сфері надання 

інформаційно-консультаційних послуг з 

питань командної роботи 

 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.  

 
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 адресу tenders@edcamp.ua 
з написом «Пропозиція на Тендер № 31-12/2021 від 27.12.2021 р. «Надання інформаційно-
консультаційних послуг з питань командної роботи» до 10.01.2022 року до 12:00 години 
(включно). 
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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, 
№ 31-12/2021 від 27.12.2021 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.    

 
 


