
Оголошення про закупівлю 

Шановні панове! 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», яка забезпечує реалізацію 

проєкту «Збережемо довкілля разом» (Угода про надання гранту RPP/2021/09/106/EC) в межах 

Програми розвитку ООН із відновлення та розбудови миру та урядів Данії, Швейцарії та Швеції, 

оголошує відкритий конкурс на виконання робіт з розробки розділів посібника (навчальних 

матеріалів) освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» для учнів початкової школи 

(третій-четвертий клас) за такими темами: 

- природоохоронна діяльність (три уроки); 

- основи ресурсозбереження (три уроки); 

- екологічна культура, формування ціннісного ставлення до природи та людини (два 

уроки); 

- глобальні ініціативи для збереження довкілля (два уроки); 

а також підготовки статті (інформаційного матеріалу) для ЗМІ та соціальних мереж на 

тему: Чому на Донбасі то спека, то зливи? Що відбувається  із нашим кліматом?. 

Навчальні матеріали мають містити теоретичні матеріали з необхідним ілюстративним та 

графічним наповненням, практичні завдання, задачі, тести, питання для самоперевірки, викладені 

з урахуванням віку та знань цільової аудиторії – учні початкової школи закладів загальної 

середньої освіти України (ЗЗСО). 

Матеріали освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» для учнів початкової школи (третій-

четвертий клас) мають базуватися на розумінні того, що саме діти пов'язують теперішнє і 

прийдешні покоління, проте вони ніколи не беруть участі у сьогоднішніх рішеннях, наслідками 

яких є забруднення довкілля та зміна клімату, що безпосередньо впливає на умови їхньої 

життєдіяльності. За рахунок екологічної освіти, починаючи змалку, і освіти впродовж життя 

можна забезпечити екологічну сталість майбутнього. 

Підготовлені освітні матеріали мають розроблятися на основі Державного стандарту початкової 

загальної освіти.  

Основна мета навчального предмета «Збережемо довкілля разом» в початковій школі – 

формування на основі дисципліни «Природознавство», яка вивчається у 1-4-х класах початкової 

школи, природоохоронної компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих 

знань про довкілля як цілісний взаємозв’язаний об’єкт, котрий включає в себе неживу та живу 

природу, природні ресурси, у тому числі енергетичні ресурси, повітря, воду, клімат, котрі 

необхідні для життєдіяльності людини, природні і фізичні явища, що виникають у тому числі 

внаслідок людської діяльності, опанування основами екологічних знань і засадами 

ресурсозбереження, способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, 

формування ціннісного ставлення до природи та людини. У програмі курсу передбачене 

розкриття змісту тем, практичних занять та домашніх завдань, які виконуватимуться з 

батьками. 

Термін подання пропозицій 

Зацікавлені організації (компанії) та інші суб’єкти підприємницької діяльності запрошуються 

подати свої пропозиції до ІМР не пізніше 18:00 21 жовтня 2021 року. 

Оголошення результатів 

Очікувана дата оголошення результатів закупівлі робіт– 25 жовтня 2021 року. 



Запрошення до подання пропозиції, що додається, містить усю інформацію, необхідну 

учасникам для підготовки та подання пропозиції. 

Будь ласка, зверніть увагу:  

До участі в конкурсі запрошуються організації (компанії) та інші суб’єкти підприємницької 
діяльності, які не є платниками ПДВ. 
 
ІМР очікує на плідну співпрацю з Виконавцем щодо сприяння охороні навколишнього 
середовища, сталому розвитку та відповідальному споживанню через участь в екологічній і 
кліматичній освіті дітей — учнів початкової школи.  
 
Сподіваємося, що ви знайдете можливість подати пропозицію для участі у закупівлі робіт. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ  

№_Р-03-21/4 

 

 

ЗАКУПІВЛЯ РОБІТ З РОЗРОБКИ РОЗДІЛІВ ПОСІБНИКА (НАВЧАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ) ОСВІТНЬОГО КУРСУ «ЗБЕРЕЖЕМО ДОВКІЛЛЯ РАЗОМ»: 

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ (ТРИ УРОКИ); ОСНОВИ 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ (ТРИ УРОКИ); ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА, ФОРМУВАННЯ 

ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ТА ЛЮДИНИ (ДВА УРОКИ); ГЛОБАЛЬНІ 

ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ (ДВА УРОКИ); ІНФОРМАЦІЙНОГО 

МАТЕРІАЛУ (АНАЛІТИЧНОЇ СТАТТІ) ЧОМУ НА ДОНБАСІ ТО СПЕКА, ТО ЗЛИВИ? 

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ  ІЗ НАШИМ КЛІМАТОМ?. 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець проєкту «Збережемо довкілля разом» 

ВБО «Інститут місцевого розвитку» 

 

 

 

Київ, Україна 
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Проєкт «Збережемо довкілля разом» фінансується в межах Програми розвитку ООН з 

відновлення та розбудови миру та урядів Данії, Швейцарії та Швеції 

 

 

 

Угода про надання гранту RPP/2021/09/106/EC 



ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАМОВНИКА 

 

Замовником є Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – ІМР), 
яка забезпечує реалізацію проєкту «Збережемо довкілля разом» (Угода про надання гранту 
RPP/2021/09/106/EC) в межах Програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру та урядів 
Данії, Швейцарії та Швеції. 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» була заснована у 2004 році 
групою професіоналів у сфері житлово-комунальних послуг та соціально-економічного розвитку 
міст і регіонів. На сьогодні це вже сформована організація з певною місією, внутрішньою 
політикою і правилами та висококваліфікованим персоналом. З моменту свого заснування ІМР 
реалізував більше 20 проєктів за фінансування різних міжнародних та національних донорів. 

Юридична та поштова адреса: м. Київ , вул. Ігорівська, 14 а, 04070, Україна.  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

 

Метою цього запрошення є отримання пропозицій з виконання робіт з розробки розділів 

посібника (навчальних матеріалів) освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» для учнів 

початкової школи (третій-четвертий клас) за такими темами: природоохоронна діяльність (три 

уроки); основи ресурсозбереження (три уроки); екологічна культура, формування ціннісного 

ставлення до природи та людини (два уроки); глобальні ініціативи для збереження довкілля (два 

уроки); а також підготовки статті (інформаційного матеріалу) для ЗМІ та соціальних мереж на 

тему: Чому на Донбасі то спека, то зливи? Що відбувається  із нашим кліматом? 

Навчальні матеріали мають містити теоретичні матеріали з необхідним ілюстративним та 

графічним наповненням, практичні завдання, задачі, тести, питання для самоперевірки, викладені 

з урахуванням віку цільової аудиторії – учні початкової школи закладів загальної середньої освіти 

України (ЗЗСО). 

Матеріали освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» для учнів початкової школи (третій-

четвертий клас) мають базуватися на розумінні того, що саме діти пов'язують теперішнє і 

прийдешні покоління, проте вони ніколи не беруть участі у сьогоднішніх рішеннях, наслідками 

яких є забруднення довкілля та зміна клімату, що безпосередньо впливає на умови їх 

життєдіяльності. За рахунок екологічної освіти, починаючи змалку, і освіти впродовж життя,  

можна забезпечити екологічну сталість майбутнього. Підготовлені освітні матеріали мають 

розроблятися на основі Державного стандарту початкової загальної освіти.  

Відповідно до концепції, навчальний посібник освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» 

складатиметься із трьох модулів, восьми тем та 17 уроків: 

Модуль Тема Кількість уроків 

Змістовий модуль 1 «Довкілля 

та ресурси» 

Клімат та кліматичні загрози 1 урок 

Довкілля (навколишнє 

середовище) як цілісний 

системний об’єкт 

2 уроки 

Ресурси, необхідні для 

життєдіяльності людини 

2 уроки 



Природні та фізичні явища, 

що виникають у тому числі 

внаслідок людської діяльності 

2 уроки 

Змістовий модуль 2 «Охорона 

навколишнього середовища 

та відповідальне споживання» 

Природоохоронна діяльність 3 уроки 

Основи ресурсозбереження 3 уроки 

Змістовий модуль 3 «Сталий 

розвиток» 

Екологічна культура. 

Формування ціннісного 

ставлення до природи та 

людини 

2 уроки 

 Глобальні ініціативи для 

збереження довкілля 

2 уроки 

 

Таким чином, в рамках даного запрошення передбачається отримати пропозицію з виконання 
робіт з розробки навчальних матеріалів двох змістовних модулів навчального курсу: змістовий 
модуль 2 «Охорона навколишнього середовища та відповідальне споживання»; змістовий модуль 
3 «Сталий розвиток».  

Матеріали освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» для учнів початкової школи (третій-
четвертий клас) мають базуватися на розумінні того, що саме діти пов'язують теперішнє і 
прийдешні покоління, проте вони ніколи не беруть участі у сьогоднішніх рішеннях, наслідками 
яких є забруднення довкілля та зміна клімату, що безпосередньо впливає на умови їхньої 
життєдіяльності. За рахунок екологічної освіти, починаючи змалку, і освіти впродовж життя 
можна забезпечити екологічну сталість майбутнього. 

Підготовлені освітні матеріали мають розроблятися на основі Державного стандарту початкової 
загальної освіти.  

Основна мета навчального предмета «Збережемо довкілля разом» в початковій школі – 

формування на основі дисципліни «Природознавство», яка вивчається у 1-4-х класах початкової 

школи, природоохоронної компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих 

знань про довкілля як цілісний взаємозвязаний об’єкт, котрий включає в себе неживу та живу 

природу, природні ресурси, у тому числі енергетичні ресурси, повітря, воду, клімат, котрі 

необхідні для життєдіяльності людини, природні і фізичні явища, що виникають у тому числі 

внаслідок людської діяльності, опанування основами екологічних знань і засадами 

ресурсозбереження, способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, 

формування ціннісного ставлення до природи та людини. У програмі курсу передбачене 

розкриття змісту тем, практичних занять та домашніх завдань які виконуватимуться з 

батьками. 

Заявнику, чию пропозицію ІМР визнає найбільш відповідною потребам цього Запрошення до 

подання пропозиції, буде запропоновано укласти договір з фіксованою ціною (Договір про 

виконання робіт, надалі – Договір).  

У Договорі з фіксованою ціною зазначаються результати роботи або кінцевий продукт, який має 

бути створений Виконавцем. Як випливає з назви, ціна Договору є фіксованою і не підлягає 

коригуванню. Ціна Договору встановлюється на основі кошторисного розрахунку та досвіду, 

набутого Виконавцем у ході виконання аналогічних робіт. У випадку підписання Договору (для 

переможця відбору) весь ризик і повна відповідальність за всі витрати та одержаний прибуток або 

збиток покладаються на Виконавця. Оплата проводиться за кінцеві продукти, і Виконавець несе 



повну відповідальність і повинен звітувати за кінцевий продукт. Під час відбору вимагається 

адекватна цінова конкуренція і обґрунтування цінової пропозиції.  

Зацікавлені організації (компанії) та інші суб’єкти підприємницької діяльності запрошуються 
подати свої пропозиції відповідно до вимог цього Запрошення (далі – ЗПП).  

Заявники повинні запропонувати ціни, які вони вважають реалістичними і обґрунтованими для 

виконання роботи, описаної в їхній пропозиції. Найбільш ефективний підхід для досягнення 

очікуваних результатів заохочується, і перевага надаватиметься організації (компанії) або іншому 

суб’єкту підприємницької діяльності, пропозиція якого пропонує найкраще співвідношення 

технічних і вартісних факторів. 

 

Запрошення до подання пропозиції не означає взяття ІМР будь-яких зобов’язань, у тому числі 

зобов’язань щодо відшкодування будь-яких витрат, пов’язаних з підготовкою і поданням 

пропозицій. ІМР залишає за собою право утриматися від доручення відібраній в результаті 

розгляду пропозицій організації (компанії) виконання завдань у межах будь-якої частини обсягу 

робіт згідно із запропонованим бюджетом (див. Додаток Б). 

 

Терміни, зазначені у ЗПП, є послідовними календарними днями, якщо не зазначено іншого. 

 

УВАГА! До участі в конкурсі запрошуються організації (компанії) та інші суб’єкти 

підприємницької діяльності, які не є платниками ПДВ. За умовами гранту ІМР не має 

можливості оплачувати податок на додану вартість.  

 

3. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

До участі у відборі пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають 
умовам цього оголошення. 

Пропозиції мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників відбору, що 
їх подали, до повного завершення виконання робіт/передачі товару, але не менше 60 (шістдесяти) 
днів з дати розкриття пропозицій. 

Організації (компанії), які бажають відгукнутися на цей ЗПП, повинні надати свої пропозиції 
відповідно до таких інструкцій.  

Заявки (пропозиції) повинні бути надані українською мовою, підписані уповноваженою особою 
учасника, засвідчені печаткою (за наявності) та мають бути надіслані в електронному вигляді на 
адресу ІМР tender@mdi.org.ua з копією на такі адреси: tetyana@center42.tech та 
olya@happymonday.ua з темою листа «Пропозиція до ЗПП №_ Р-03-21/4, грантова угода  
№ RPP/2021/09/106/EC» не пізніше 18:00 21 жовтня 2021 року.  

Усі заявки (пропозиції), отримані організатором після кінцевого терміну їхнього подання, а саме 
після 18:00 21 жовтня 2021 року, розгляду не підлягатимуть.  

Зацікавлені сторони можуть отримати додаткову інформацію та відповіді на запитання щодо 
відбору, надіславши запит на електронну адресу tender@mdi.org.ua або за телефоном  
+38 044-428-76-10 до 18:00 15 жовтня. 

Визначення переможця відбору відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій 
на відповідність умовам відбору, викладеним у заявці (пропозиції).  

Результати відбору будуть повідомлені організатором переможцю електронним листом протягом 
п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця. Засідання комісії для 
розгляду заявок (пропозицій) та прийняття рішення має відбутися не пізніше  
25 жовтня. 

mailto:tender@mdi.org.ua
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Організації (компанії) несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання 
пропозицій. 

ІМР має право до закінчення встановленого терміну подання пропозицій прийняти рішення про 
його продовження в разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої пропозиції до 
зазначеного терміну через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження терміну 
розміщуються на сайті ІМР, а також надсилаються учасникам, які надіслали інформаційний лист 
про наміри взяти участь у відборі.  

4. ВИМОГИ 

4.1.  Загальні вимоги 

ІМР має намір укласти договір з організацією (компанією) або фізичною особою — підприємцем, 

яка(-ий) зареєстрована(-ий) відповідно до законодавства України та усіх вимог цивільного права 

і законодавчої бази про оподаткування. Залучення субпідрядників для виконання робіт 

дозволяється. 

  

А. Країна походження постачальників товарів та послуг. Заявники, які подають свої 

пропозиції у відповідь на ЗПП, мають відповідати таким вимогам: 

 

 бути зареєстрованими відповідно до законів України; 

 якщо заявник є організацією (компанією), остання має перебувати під керуванням 

органу, в якому більшість ключових управлінських посад обіймають громадяни або 

резиденти України (або особи з еквівалентним статусом, що дозволяє їм постійно 

проживати і працювати в Україні); або 

 громадяни або резиденти України (або особи з еквівалентним статусом, що дозволяє їм 

постійно проживати і працювати в Україні) мають бути зайняті на більшості штатних 

та ключових управлінських посад організації. 

 

В. Організації, що контролюються урядом. Компанії, що працюють як комерційні організації, 

або інші організації чи підприємства (включно з неприбутковими організаціями), в яких 

контрольна частка власності належить уряду (наприклад уряду України чи уряду іншої країни), 

не мають права бути постачальниками товарів, робіт і послуг.  

 

С. До участі в конкурсі запрошуються організації (компанії) та інші суб’єкти 

підприємницької діяльності, які не є платниками ПДВ. За умовами гранту ІМР не має 

можливості оплачувати податок на додану вартість. 

4.2. Вимоги до подання пропозицій 

Пропозиції мають відповідати таким вимогам щодо форматування та розмірів: 

 

1) мають бути надруковані з одинарним інтервалом на аркушах формату А4 кеглем розміру 

12; 

2) усі документи, включаючи допоміжні матеріали, надаються українською мовою;  

3) текстова частина заявки має надаватись у сумісній з Windows версії програми MS Word 

(версія 2000 або пізніша) або у форматі Adobe PDF;  

4) таблиці мають надаватись у форматі MS Excel (версія 2000 або пізніша) або в одній з 

останніх версій програми Lotus 1-2-3, або у таблицях, що є сумісними з MS Word;  

5) Технічна та цінова пропозиції мають бути надіслані одним документом;  



6) загальний розмір електронної версії пропозиції та допоміжних матеріалів не може бути 

більшим ніж 20 мегабайт.  

Пропозиція має містити такі складові: 

А. Супровідний лист готується за формою, наведеною в Додатку А до цього ЗПП. Копії 

документів мають бути завірені підписом уповноваженої особи та за наявності печаткою 

організації-заявника. 

 

Б. Анкета заявника готується за формою, наведеною в Додатку А до цього ЗПП.  

 

В. Технічна пропозиція має складатися з таких розділів: 

 технічний підхід: план кожного розділу з описом змісту основних теоретичних 

матеріалів, необхідного ілюстративного та графічного наповнення, практичних завдань 

(вправ, лабораторних або інших робіт), орієнтовної кількості та змісту задач, тестових 

питань, питань для самоперевірки та інших навчальних матеріалів. Докладний зміст та 

план інформаційного матеріалу (аналітичної статті);  

 календарний (робочий) план виконання робіт; 

 підтвердження попереднього досвіду роботи з підготовки навчальних матеріалів за 

даною тематикою (резюме виконавця або виконавців). 

 

Г. Цінова пропозиція повинна містити: 

 кошторис за формою, наведеною в Додатку Б до цього ЗПП. Кошторис має бути 

завірений підписом уповноваженої особи та печаткою заявника (за наявності). Усі суми 

мають бути вказані у гривнях. Кошторис має враховувати підходи, викладені у 

технічній пропозиції, та вимоги, що викладені в розділі «Обсяг робіт». Кошторис 

повинен містити деталізований опис витрат за кожною статтею, щоб дати можливість 

оцінити реалістичність, обґрунтованість і повноту пропозиції. 

 

Д. Інші супровідні документи:  

 копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань; 

 копія свідоцтва про державну реєстрацію; 

 опис досвіду і кваліфікації (резюме) запропонованих виконавців (виконавця). 

 

4.3. Підстави для визначення переможця відбору  
 

Договір буде укладено із заявником, пропозиція якого відповідатиме вимогам ЗПП, технічному 

опису завдання і якій буде надана перевага за визначеними критеріями. Оцінюючи пропозиції, 

ІМР використовуватиме такі критерії:  

 

Критерії оцінювання 
Максимальна 

кількість балів 

1. Технічний підхід та методологія  

1.1.Технічний підхід до виконання роботи 30 

1.2.План роботи 10 

1.3.Попередній досвід з підготовки навчальних матеріалів за даною 

тематикою 
20 

Загальна кількість балів за критерієм 60 



Критерії оцінювання 
Максимальна 

кількість балів 

2. Ціна 40 

Загальна кількість балів за критерієм 40 

Загальна кількість балів за всіма критеріями  100 

Більш розгорнуто вищезазначені критерії оцінки розглянуті нижче.  

1. Технічний підхід та методологія 

Цей критерій містить три складові, кожна з яких оцінюватиметься окремо: 

1.1.Технічний підхід до виконання роботи 

Під час оцінки визначатиметься: 

 

• Відповідність запропонованого змісту розділів (теоретичної навчальної частини та 

практичної частини) віковій категорії учнів 

• Збалансованість розкриття теми розділу з урахуванням кількості уроків, передбаченої в її 

межах 

• Збалансованість текстового, ілюстративного та графічного наповнення за розділами 

• Використання інтерактивних елементів та гейміфікації в межах пропонованих практичних 

та домашніх завдань 

 

1.2. План роботи 

Під час оцінки визначатиметься: 

 відповідність плану роботи визначеним завданням та термінам їхнього виконання. 

Максимальний термін, який пропонується на розробку розділів посібника становить 30 

календарних днів з моменту укладання договірних відносин з Виконавцем; 

 якою мірою запропонований план роботи забезпечить досягнення основних результатів, 

які очікують від продукту, що створюється. 

1.3.Попередній досвід з підготовки навчальних матеріалів за цією тематикою 

 

За цим критерієм буде оцінюватись досвід заявника в розробці навчальних посібників та освітньо-

комунікаційних сервісів. Перевага віддаватиметься учасникам з наявними актами виконаних 

робіт з установами та організаціями, які займаються навчанням, консультаційною підтримкою, 

задіяні у виконанні проєктів міжнародної технічної допомоги. Вільне володіння українською 

мовою. 

Обов’язковим є досвід підготовки та проведення онлайн/офлайн навчальних курсів та програм 

щодо питань енергозбереження та сталого розвитку для дітей різного віку. Заявник має бути 

автором чи співавтором посібників, статей на екологічну чи технічну тематику. Досвід роботи 

викладачем буде перевагою. 

 

2. Ціна 

Розрахунок кількості балів за критерієм «Ціна» відбувається за формулою: 

Кі=40·[1-(Ці - Цmin)/Цmах], де 

40 – максимальна кількість балів за цим критерієм; 



Цmin, Цmах – мінімальна та максимальна ціна, запропоновані учасниками конкурсу; 

Ці – ціна виконання робіт учасником конкурсу, пропозиція якого оцінюється. 

Учасник, який отримав найвищий сукупний бал, запрошується до обговорення умов Договору. 

ІМР визначатиме переможця конкурсу на основі поданих пропозицій та може звернутися до 

учасників із проханням надати пояснення щодо поданої пропозиції перед визначенням 

переможця. Разом із цим, ІМР залишає за собою право звернутися до учасників, пропозиції яких 

отримали високий бал, із проханням надати поліпшені та остаточні пропозиції для проведення 

додаткового конкурсу між учасниками, що надали найкращі пропозиції. 

5. ОБГОВОРЕННЯ ДОГОВОРУ 

Публікація цього Запрошення до подання пропозицій жодним чином не зобов’язує ІМР укладати 

Договір з фіксованою ціною з будь-якою організацією (компанією). Терміни та умови Договору 

будуть обговорені додатково з відібраним учасником.  
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ДОДАТОК A: Супровідний лист (форма) 

Офіційний бланк організації 

 

Дата________________ 
 

Шановний п. Тормосов! 

Ми, що нижче підписалися, пропонуємо виконати роботи з розробки чотирьох розділів посібника 

освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» для учнів початкової школи (третій-четвертий 

класи) та інформаційного матеріалу (аналітичної статті) для ЗМІ та соціальних мереж на тему: 

«Чому на Донбасі то спека, то зливи? Що відбувається  із нашим кліматом?» відповідно до вимог 

Вашого Запрошення до подання пропозицій № Р-03-21/4 від 8 жовтня 2021 року) та нашої 

Пропозиції від «___» ___________ 2021 року. Цим надаємо нашу Пропозицію, яка містить 

технічну пропозицію і цінову пропозицію. 

Цим заявляємо, що вся інформація у цій Пропозиції відповідає дійсності, і приймаємо умови, 

відповідно до яких наявність будь-якої інформації, що не відповідає дійсності, може призвести 

до дискваліфікації учасника. 

Цим ми зобов’язуємося обговорити терміни та умови реалізації Договору у випадку, якщо таке 

обговорення відбудеться протягом терміну дії цієї Пропозиції, тобто впродовж 60 (шістдесяти) 

днів із дати її подання, а також підтверджуємо зобов’язання дотримуватися умов і термінів цієї 

Пропозиції, які може бути змінено за результатами обговорення. 

У разі прийняття нашої Пропозиції зобов’язуємося розпочати виконання робіт відповідно до 

завдання не пізніше 3 календарних днів із дати підписання Договору. 

Ми розуміємо, що ІМР не зобов’язаний прийняти будь-яку пропозицію з отриманих. 

 

З повагою,  

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

Адреса: 
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Анкета учасника 

 

Офіційна назва організації (компанії): 

Тип організації (компанії): 

Адреса організації (компанії): 

Поштова адреса (у тому числі поштовий індекс) (якщо відрізняється): 

Тел.:  

Факс: 

Електронна пошта: 

Контактні особи та їхні посади: 

___________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний номер платника податків: 

___________________________________________________________________________  

Банківські реквізити: 

 

 

Інші документи, що вимагаються:  

1) копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію; 

3) опис досвіду і кваліфікації (резюме) запропонованих виконавців; 

4) копії дозвільних документів на право займатися діяльністю, яка буде предметом 

договору. 
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ДОДАТОК Б: Кошторис (форма) 

КОШТОРИС ВИТРАТ 
з розробки чотирьох розділів посібника освітнього курсу «Збережемо довкілля разом» для учнів 

початкової школи (третій-четвертий класи) та інформаційного матеріалу (аналітичної статті) для 

ЗМІ та соціальних мереж на тему: «Чому на Донбасі то спека, то зливи? Що відбувається  із 

нашим кліматом?» 

 

№ з/п Статті витрат1 Сума, грн. Граничний 

термін 

виконання 

1. Створення розділів змістовного модуля 2 

«Охорона навколишнього середовища та 

відповідальне споживання» (2 теми; 6 

уроків) 

  

2. Створення розділів змістовного модуля 3 

«Сталий розвиток» (2 теми; 4 уроки) 

  

3. Підготовка інформаційного матеріалу 

(аналітичної статті) для ЗМІ та соціальних 

мереж на тему: «Чому на Донбасі то спека, 

то зливи? Що відбувається  із нашим 

кліматом?» 

  

 Разом   

 
Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

                                                             
1Перелік статей витрат може змінюватися та доповнюватися на розсуд учасника конкурсу.  


