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Запит на подання Пропозицій для Процедури №   FSM- 2023-02-12 

 

Представництво Фонду Міжнародної Солідарності в Україні запрошує подати пропозицію з Закупівлі 

послуги щодо друку та доставки до офісу Представництва в Києві або складу у Львові трьох шкільних 

посібників та програмного документу української і англійською мовами. 

1.  Опис предмету замовлення  

Реалізація послуги, що полягає друк та доставка до офісу Представництва в Києві або складу у Львові:  

1) трьох шкільних посібників українською мовою накладом 12 тис. примірників (3 х 4000 

кожен):  

 

Посилання на посібники:  

«Цифрові й «айтішні» професії» (56 ст.)EU4Skills | ПОСІБНИКИ (kariera.in.ua) 

Космічні професії» (54 ст.) EU4Skills | ПОСІБНИКИ (kariera.in.ua) 

Досліджуємо воду і водний світ» (51 сторінка)  

 друк кольоровий (фото, ілюстрації, текст), офсет, формат - А4, якість паперу - мін. 90 г/м2, надійна 

прошивка, м'яка обкладинка + плівка - 1  

2) двох програмних документів – українською і англійською мовами – 200 штук кожен 
(разом 400 шт) :  

 

кількість сторінок - бл. 25, друк кольоровий (текст, кілька діаграм), офсет, формат - А4, якість 

паперу - хв. 90 г/м2, надійна прошивка, м’яка обкладинка + плівка 

 
Друк здійснюється в рамках Програми EU4Skills для реформування професійно-технічної освіти в 

Україні, реалізація завдання 10: „Draft proposal of the measures for strategic reconstruction of VET”  

 

Очікуваний термін виконання послуги: 14 березня - 15 квітня 2023 р. 

 

2. Умови участі в Процедурі: 

 

Подавати пропозицію на виконання послуги можуть Виконавці, які відповідають мінімальним 

вимогам, а саме:  

2.1. не підлягають виключенню з Процедури; 

2.2. мають наявність правових підстав для надання такого виду послуг Представництву 

– є зареєстрованим підприємством (ТОВ, комунальне підприємство, державне 

підприємство, ФОП 3-ї групи оподаткування, тощо); 

2.3. мають досвід в друкуванні підручників і посібників; 

2.4. мають в наявності виробничі потужності для виконання послуги в стислі терміни; 

https://kariera.in.ua/uk/courseware/?lecture=58083&module=6043&completed=false#!854
https://kariera.in.ua/uk/courseware/?lecture=57777&module=6043&completed=false#!854
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2.5. пропозиції Виконавців, котрі не відповідають вимогам, зазначеним у п.2.1. - 2.4. 

будуть відхилені. 

 

 

3. Оцінка пропозицій: 

 

Відбір Виконавця здійснюється шляхом перевірки отриманих пропозицій на відповідність 

мінімальним вимогам й оцінювання згідно нижчевказаних критеріїв: 

 

Критерій 1.  Досвід в друкуванні підручників/посібників (максимально – 20 балів)  

a) більше 20 виконаних замовлень з друку підручників чи посібників - 20 балів,  

б) 6-20 виконаних замовлень з друку підручників чи посібників – 15 балів,  

в) 1-5 виконаних замовлень з друку підручників чи посібників – 10 балів, 

г) відсутність досвіду – відхилення пропозиції з формальних причин. 

Критерій 2. Терміновість виконання завдання (максимально 15 балів) 

a) протягом 2 тижнів -  15 балів,  

б) протягом 3 тижнів  – 10 балів, 

в) протягом 4 тижнів  –  0 балів 

г) довше ніж 4 тижні – відхилення пропозиції з формальних причин 

Критерій 3.  Ціна - має бути вказана окремо за друк 3 посібників та окремо за друк програмного 

документу (максимально – 65 балів). Критерій базується на формулі:   

Оц. = Цмін./Цпроп. * 65 балів,    

де:   

Оц. – кількість балів, яку отримує пропозиція, заокруглена до цілого числа   

Цмін. – найнижча пропонована ціна   

Цпроп. – ціна оцінюваної пропозиції   

Цінова пропозиція повинна бути подана в гривнях та включати в себе всі витрати, які буде 

нести Замовник у рамках надання Виконавцем послуги (достосування формату, друк, 

доставка на вказану адресу, податок ПДВ чи обов’язкові внески на соціальне страхування, 

передбачені чинним законодавством, комп’ютерного обладнання, мобільного зв’язку та 
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програмного забезпечення, необхідного для виконання послуги, транспортні збори, дорожні 

оплати, паркування, тощо.) 

 

4. Порядок подання пропозиції: 

 

Пропозиція повинна бути подана на доданому бланку (формулярі), підписаному від руки і 

зісканованому у файл PDF або підписаному за допомогою кваліфікованого чи електронного 

підпису.  

Пропозицію потрібно надіслати електронною поштою до дати 06.03.2023 року до години 23:59 

з назвою «Пропозиція щодо закупівлі FSM- 2023-02-12» на адресу: 

sfplua_procurements@solidarityfund.pl 

 

5. Порядок співпраці:  

 

З обраним Виконавцем буде підписаний договір. Розрахунок безготівковий після виконання 

послуги.  

 

Інформація про результати Процедури буде опублікована на інтернет-сторінці та надіслана на 
електронну адресу, вказану Виконавцем в пропозиції.  

Запит не є Процедурою зі Здійснення Закупівлі у розумінні норм Закону про державні закупівлі РП та 
не зобов’язує Представництво Фонду прийняти будь-яку з поданих пропозицій. Представництво 
Фонду залишає за собою право анулювати Процедуру Закупівлі без вибору жодної  з поданих 
пропозицій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sfplua_procurements@solidarityfund.pl
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ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ  

Інформуємо, що адміністратором персональних даних, які передаються у рамках даної процедури, 
є Фонд Міжнародної Солідарності, розташований у Варшаві, вул. Мисловіцка, 4, 01-612. Виконавець 
заявляє, що він виконав інформаційний обов'язок, пов'язаний зі ст. 13 або ст. 14 GDPR відносно 
даних фізичних осіб, особові дані яких були безпосередньо (працівники, співробітники) або 
опосередковано (треті особи) отримані і передані з метою подання відповіді у процедурі зі 
здійснення Закупівлі у порядку Запиту Пропозицій, яка проводиться Представництвом Фонду 
Міжнародної Солідарності в Україні. Передача персональних даних фізичних осіб в обсязі, 
необхідному для проведення процедури є добровільною, але необхідною для участі у запиті 
пропозицій. Фізичні особи — суб’єкти персональних даних мають право доступу до даних, право на 
перенесеннях даних та право спростування поданих даних. Відносно даних, які були надані 
добровільно, але не є необхідними для проведення Процедури, суб’єкти даних мають право 
обмежити опрацювання, право відкликати згоду на опрацювання, а також право вимагати 
усунення опрацьовуваних даних. Відкликання згоди не впливає на відповідність праву того 
опрацювання, яке здійснювалося на підставі права чи згоди до її відкликання. Фізичні особи – 
суб’єкти персональних даних мають право подати скаргу до наглядового органу (Голови 
Управління Захисту Персональних Даних у Варшаві). Інформуємо, що Фонд Міжнародної 
Солідарності призначив інспектора з захисту персональних даних, із яким можна контактувати 
за електронною адресою: iod@solidarityfund.pl. 

Інформація про Організацію: 

Представництво фонду міжнародної солідарності в Україні «Solidarity Fund PL in Ukraine» було 
засновано в липні 2019 року для сприяння  досягненню мети, цілей і завдань Фонду міжнародної 
солідарності Республіки Польща «Solidarity Fund PL». 

«Solidarity Fund PL» був заснований в кінці 90-х років з ініціативи Президента Республіки Польща, з 
метою надання допомоги країнам, що  знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки та 
приватного підприємництва, а також підтримки їх економічного, соціального і політичного 
розвитку. Протягом своєї діяльності Фонд реалізував низку проектів, у тому числі для України, 
Молдови, Білорусі, Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Тунісу. 

«Solidarity Fund PL in Ukraine» займається підтримкою розвитку демократії та самоврядування в 
Україні. Ще у 2014 році «Solidarity Fund PL» почав виконувати конкретні завдання в галузі 
підтримки реформ самоврядування в Україні, що випливають з Меморандуму про співпрацю між 
Польщею та Україною. 

mailto:iod@solidarityfund.pl

