
  

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
 

Шановні пані та панове! 

Громадська організація «ЕдКемп Україна»  
запрошує взяти участь у тендері № 11-07/2022 від 18.07.2022 р.  

«Закупівля канцтоварів» 

 
 

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 вимоги для постачання товарів: 
 

№ з/п Назва товару Од.вимиру Кількість 

1.  Клейкі паперові картки Backlog X-tra (100 арк) блакитні уп 1 

2.  3М Клей-аерозоль 75, 500 мл шт 2 

3.  Тканина фасилітаційна 4 м синя шт 2 

4.  Паперові картки "Хмаринка" (маленькі) уп 5 

5.  Набір різнокольорових паперових наклеєк "Точка" (1000 шт) уп 2 

6.  Паперові картки "Коло" 9,5 см (250 арк) шт 2 

7.  Набір наклеєк "Смайли mix" (100 шт) - в рулоні уп 1 

8.  Паперові картки "Листик" (250 арк) шт 2 

9.  Валіза фасилітатора Novario® Pin-It Basic шт 2 

10.  Паперові картки "Ромб" (250 арк) шт 3 

11.  Презентер USB (лазерна указка) шт 2 

12.  Чорний папір для фліпчарту (20 арк) шт 2 

13.  3М Клей-аерозоль 75, 500 мл шт 2 

14.  Сумка для маркерів та аксесуарів BaggyOne шт 1 

15.  Паперові картки "Діалог" (прямокутник, 250 арк) уп 1 



  

 

16.  Мотузки для поєднання в команди шт 1 

17.  Двостороння міні-дошка myWorkBoard шт 1 

18.  3М Клей-аерозоль 75, 500 мл шт 1 

19.  Тканина фасилітаційна 1,5 м синя шт 1 

20.  Паперові картки "Хмаринка" (маленькі) уп 1 

21.  Малярна стрічка (30 мм, рулон 20 м) шт 1 

22.  Паперові картки "Коло" 9,5 см (250 арк) уп 1 

23.  Паперові картки "Листик" (250 арк) уп 1 

24.  Паперові картки "Ромб" (250 арк) уп 1 

25.  Тренерська валіза WorkshopEtui Pin-It шт 1 

26.  Сумка для маркерів та аксесуарів BaggyOne шт 1 

27.  Набір наклеєк "Смайли mix" (100 шт) - в рулоні шт 1 

28.  Клейкі паперові картки "Люди" (150 арк) уп 1 

29.  Паперові картки "Діалог" (прямокутник, 250 арк) уп 1 

30.  Набір в`язаних м`ячів (5шт) шт 1 

31.  Паперові картки для заголовків (60 арк) уп 1 

32.  Клейкі паперові картки Backlog X-tra (100 арк) блакитні уп 1 

33.  Клейкі паперові картки Backlog X-tra (100 арк) жовті уп 1 

34.  Мотузки для поєднання в команди шт 1 

35.  Командний кубик шт 1 

36.  Двостороння міні-дошка myWorkBoard шт 1 

37.  Клейкі модераційні картки "InstaCards", 15,2 см (100 арк) 

жовті 
уп 1 

38.  Клейкі модераційні картки "InstaCards", 15,2 см (100 арк) 

червоні 
уп 1 

39.  Клейкі модераційні картки "InstaCards", 15,2 см (100 арк) 

блакитні 
уп 1 

40.  Клейкі модераційні картки "InstaCards", 15,2 см (100 арк) 

зелені 
уп 1 

 

 
Особливі умови тендеру:  

1. Умови оплати – за домовленістю 
2. Термін виконання – 25 липня – 30 вересня 2022 року. 

 

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

написом «Пропозиція на Тендер № 11-07/2022 від 18.07.2022 р. «Закупівля канцтоварів». 

Кінцевий термін подачі комерційних пропозицій 22.07.2022 року до 13:00 (включно). 

mailto:tenders@edcamp.ua


  

 

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

for@edcamp.org.ua. 

Якщо з якихось причин ваша організація не планує брати участь у тендері, просимо 
повідомити про це на електронну адресу for@edcamp.org.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. 


