
Запрошення до участі в тендері 
 
Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене досьє» запрошує до участі в тендері 
щодо надання дизайнерських та поліграфічних послуг в рамках проекту “Підвищення поінформованості 
малих сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства”. 
 
Загальна інформація: 
В рамках проекту планується підготовка та видання інформаційно-роз'яснювальних матеріалів для малих 
та середніх виробників щодо імплементації Угоди про Асоціацію Україна – ЄС.  
Інформаційні матеріали розроблені виконавцями проекту на основі проведення порівняльного аналізу 
вибраних статей чинного законодавства України та законодавства ЄС, які безпосередньо стосуються 
малого та середнього с/г виробництва у зв’язку з імплементацією Угоди про Асоціацію повинні бути 
оформлені у вигляді інфографіки та текстових документів. 
 
Завдання: забезпечити своєчасну та професійну підготовку, дизайн, макетування та друк матеріалів: 
1) Підготовка текстових інформаційних матеріалів з активними гіперлінками по тексту – 8 листівок по 2 

сторінки А4, 4+4; 
2) Підготовка інформаційних матеріалів у вигляді інфографіки з активними гіперлінками по тексту - 8 

листівок по 4 сторінки А4, 4+4 (А3 складений навпіл); 
3) Друк інформаційних матеріалів у вигляді інфографіки - 8 листівок по 4 сторінки А4, 4+4 (А3 складений 

навпіл) по 1500 екземплярів кожна.  
 
* В разі виникнення додаткових робіт, їх вартість буде обговорюватись окремо.  
** За результатом виконання робіт Замовник повинен отримати диск з усіма оригінал-макетами (з 
можливістю подальшого внесення змін замовником самостійно) та файлами, готовими до друку.  
*** Замовник зберігає за собою авторське право та всі права на об’єкти нематеріальної власності на 
послуги, що надаватимуться. 
 
Учасники тендеру: Юридичні особи та приватні підприємці, які зареєстровані в Україні, можуть брати 
участь у тендері. 
Розрахунок буде здійснюватись безготівковим перерахуванням в гривні на розрахунковий рахунок 
виконавця, деталі будуть визначені безпосередньо з виконавцем.  
 
Пропозиція повинна: 
1) Містити цінові пропозицію окремо по кожному пункту завдання. 
2) Опис досвіду компанії та/або посилання на сайт компанії, що містить приклади робіт. 
 
Критерії відбору: Розглядатимуться пропозиції лише тих заявників, які надіслали свою пропозицію в 
електронній формі до закінчення терміну подання заявок. Буде обрано пропозицію, яка обіцяє найкращий 
результат порівняльного аналізу витрат і якості. 
 
Крайній термін подачі заявок: 15 жовтня 2017 р.  
Заявки необхідно надсилати: Катерині Шор, kateryna.shor@gmail.com або +38 067 440 5937, менеджер 
проекту Інформаційного центру «Зелене досьє». 
Відповідь щодо результатів тендеру будуть оголошені не пізніше 20 жовтня 2017 р. 
 
  
 


