ГО «Центр “Розвиток КСВ» оголошує тендер
на виготовлення брендованих футболок для фіналістів програми
Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів

Футболки призначені в якості подарунку для 50 шкіл-фіналістів Програми «Healthy
Schools: заради здорових і радісних школярів», а саме для їхніх найактивніших учнів,
батьків, вчителів та жителів громади.
«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» – унікальна трирічна соціальна
програма, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International
Foundation. Програма має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних
активностей та свідомого ставлення школярів до власного здоров’я.
Програма передбачає 30 тижнів активного впровадження змін школами-учасниками у
сфері здоров’я. Протягом цього часу школи беруть участь у конкурсах, проводять
активності, змагання та навчання дітей про здоровий спосіб життя та звітують про свої
успіхи. У підсумку 50 найкращих шкіл, представляють свої проєкти у Великому Фіналі
Програми.
Проєкт “Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів” реалізується за підтримки
Mondelēz International Foundation
Очікуваний термін надання послуг: 16-20 серпня 2020 року.
Послуги з виготовлення брендованих футболок передбачають:
Закупівля футболок одного кольору та нанесення макету білого кольору з двох боків
Футболки наступних розмірів:
XS - 17 шт.
S - 33 шт.
M - 94 шт.
L - 71 шт.
XL - 45 шт.
Тираж 260 шт.
Вкажіть терміни, за які Вам потрібно надсилати матеріали для друку.
Тендер також передбачає виготовлення однієї футболки зразка.
Оплата зразка здійснюється за рахунок Центру “Розвиток КСВ”
Умови участі у тендері:
1. Учасником тендеру може бути лише юридична особа або фізична особа підприємець
зареєстрована в Україні, не платник ПДВ.

2. Виконавець, який має намір взяти участь у тендері, повинен надіслати заявку на
електронну скриньку, вказану нижче. У темі листа необхідно зазначити «тендер на
виготовлення брендованих футболок», а також прикріпити наступні документи:

1) Копії реєстраційних документів (виписка з ЄДР про державну реєстрацію,
свідоцтво/довідка платника податків);
2) Інформацію щодо вартості відповідних товарів та часу виконання замовлення у формі
тендерної пропозиції;
3) Контактні дані.
3. Документи надсилати на e-mail: ai@csr-ukraine.org
4. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – до 15 серпня 2020 року (12:00).
5. Результати розгляду тендерних пропозицій стануть відомі не пізніше 16 серпня 2020
року.
Контактна особа: Дроняк Мар'яна, 044 292 02 48
Додаток 1
Зразок принту футболки:

