
  

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Шановні пані та панове! 
Громадська організація «ЕдКемп Україна»  

запрошує взяти участь у тендері № 07/1-05/2022 від 11.05.2022 р.  

«Консультант/-ка із дослідження і оцінювання» 
 

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.  Ознайомитись із матеріалами і даними, що надані 
ЗАМОВНИКОМ 

Інформацію буде надано після 

підписання договору 

2.  Розробити план дослідницької роботи в рамках 

проєкту та узгодити його із ЗАМОВНИКОМ 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

3.  Надати консультації щодо аналізу потреб 

експериментальних закладів освіти, які беруть участь 
у експерименті СЕЕН, в умовах воєнного стану 

Інформацію буде надано після 

підписання договору 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

4.  Надати консультації щодо проведення опитування для 
збору рекомендацій від вчительської спільноти СЕЕН 
щодо україномовної версії «Ігрового посібника для 

учнівства віком 11+» 

Інформацію буде надано після 

підписання договору 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

5.  Здійснити адаптацію наявних інструментів для 
оцінювання поступу у впровадженні СЕЕН і підготовки 

проміжного оцінювання ходу експерименту (зокрема, 
форму звіту закладів освіти про участь у 
Всеукраїнському освітньому експерименті 

«Організаційно-педагогічні умови формування в учнів 
м’яких навичок шляхом соціально-емоційного та 
етичного навчання»); 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 



  

 

6.  Розробити нові інструменти оцінювання поступу у 
впровадженні СЕЕН для проведення проміжного 
оцінювання ходу експерименту та для звітної події в 

Нью-Делі 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

7.  Здійснити консультування представників/-ниць шкіл-

учасниць проєкту щодо особливостей заповнення 
форм 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

 

8.  Здійснити збір: 

- даних із експериментальних шкіл (уроки СЕЕН, візії 
стейкхолдерів, звітні форми для Університету Еморі, 

шкільна звітність в рамках експерименту); 
- і аналіз статистичної інформації щодо участі 26 
закладів освіти у експерименті всеукраїнського рівня; 

- відгуків від експериментальних шкіл про 
впровадження СЕЕН під час війни 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

 

9.  Готувати статистичні дані за 2022-й рік до звіту для 

Університету Еморі про офіційний експеримент та 
участь закладів освіти у ньому 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

 

10.  Здійснити звітування ЗАМОВНИКУ. З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

до надання звітів 

 

Особливі умови тендеру:  

1. Умови оплати – за домовленістю 
2. Термін виконання – 11 травня – 31 серпня 2022 року. 

 

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

з написом «Пропозиція на Тендер № 07/1-05/2022 від 11.05.2022 р. «Консультант/-ка із 

дослідження і оцінювання». 

Кінцевий термін подачі комерційних пропозицій 11.05.2022 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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