
Запит на надання пропозицій 

 

Цим запитом громадська організація “Зміни можливі” запрошує 

потенційних кваліфікованих Виконавців  

на надання послуг з розробки змісту, виготовлення та друку кольорових примірників 

інвестиційних паспортів/портфоліо для територіальних громад із зазначенням інформації про 

діючі МСП, розробка дизайну та макету інвестиційних паспортів  

в рамках проєкту «Стале партнерство задля підвищення стійкості підприємців до 

наслідків пандемії», що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу та 

урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проєкту 

«EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП»  

(проєкт реалізується у співпраці міст Миргород та Новоград-Волинський) 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

ПОСЛУГА Розробка змісту, виготовлення та друк кольорових 

примірників інвестиційних паспортів/портфоліо для 

територіальних громад із зазначенням інформації про 

діючі МСП, розробка дизайну та макету інвестиційних 

паспортів  

ЛОКАЦІЯ Миргородська міська територіальна громада, Полтавська 

обл.,  

Новоград-Волинська міська територіальна громада, 

Житомирська обл. 

ЗАМОВНИК Громадська організація “ЗМІНИ МОЖЛИВІ” 

ПЕРІОД НАДАННЯ 

ПОСЛУГИ 

листопад - грудень 2021 

МЕТОД ВІДБОРУ Конкурентний відбір (фізичної особи-підприємця, 

юридичної особи тощо) 

ОБСЯГ 

ІНВЕСТПАСПОРТУ 

Не менше 16 сторінок на кожну громаду 

МЕТОД ДРУКУ Двосторонній друк на скобу 

ОРІЄНТОВНЕ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  

НАПОВНЕННЯ 

ІНВЕСТПАСПОРТУ 

Розділ 1. ВІЗИТІВКА ГРОМАДИ 

Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ  

2.1.      Природно - географічні та кліматичні умови 

2.2. Демографія  

2.3. Людські ресурси. Ринок праці. 

2.4. Освіта, підготовка кадрів 

2.5. Житло, офісна та промислово - виробнича 

інфраструктура 

2.6. Економічний потенціал (промисловість, 



сфера послуг, будівництва, сільське господарство) 

2.7. Зовнішньоекономічна діяльність 

2.8. Транспортна інфраструктура та логістика 

2.9. Сфери охорони здоров’я, освіти,  культури, 

дозвілля та відпочинку   

2.10. Охорона навколишнього природного 

середовища 

2.11. Міжнародна співпраця. Співпраця з 

міжнародними фінансовими організаціями. 

2.12. Масштабні інвестиційні проєкти, що 

реалізуються 

2.13.    Економічні та бізнесові презентаційні заходи 

Розділ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

3.1.    Галузі економіки, що мають найкращий 

інвестиційний потенціал 

3.2.    Стратегічні проекти громади, які потребують 

недержавних інвестиційних коштів 

3.2.1.Проєкти, які потребують залучення 

інвестиційних коштів 

3.3.   Вільні земельні ділянки (greenfield та 

brownfield) для інвестування 

3.4. Дорожня карта для інвестора 

Розділ 4. КОНТАКТИ  

 

ВИМОГИ ДО 

ІНВЕСТПАСПОРТУ 

змістовна та актуальна інформація по громаді за 2021 

рік; 

структурована сучасна інфографіка (наприклад, 

об’єднати в єдине ціле текст, зображення й елементи 

дизайну для демонстрації складних даних у форматі 

послідовної історії); 

єдина стилістика; 

доступні для сприйняття стислі та змістовні тексти, 

компактність стилю (факти і цифри); 

наявність пронумерованого змісту. 

 

ТЕРМІН НАДАННЯ 

ПОСЛУГ 

м.Миргород – до 21.12.2021 

м.Новоград-Волинський – до 14.12.2021 року 

 

 

1. ПЕРЕДУМОВА 

Миргород та Новоград-Волинський є містами-побратимами ще з 2014 року і до 

цього часу підтримують економічні, культурні, туристичні та інші зв'язки. 

Неодноразово відбувалися зустрічі по обміну досвіду між громадами.  

Замовником послуг є Громадська організація “ЗМІНИ МОЖЛИВІ”. Сферою 

діяльності ГО «ЗМІНИ МОЖЛИВІ» є розвиток мікро та малого підприємництва в 

Україні та розбудова демократичного громадянського суспільства. Об’єднання 

представників бізнесу, молоді, творчих та активних людей, сприяння послідовному 

утвердженню демократичних засад розвитку суспільства, прав і свобод людини в усіх 



її виявах, вирішення завдань з розвитку економіки і прискорення науково-технічного 

прогресу, які є основою для підвищення ефективності господарювання в умовах 

ринкових відносин тощо.  

Закупівля послуг передбачена в рамках проєкту  «Стале партнерство задля 

підвищення стійкості підприємців до наслідків пандемії», що фінансується за рахунок 

коштів Європейського Союзу та урядом Німеччини і реалізується німецькою 

федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH в рамках проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація 

МСП» та впроваджується в двох громадах - Миргородській та Новоград-Волинській. 

Метою проєкту є підтримка малих та середніх підприємств обох громад під час 

пандемії COVID-19, створення сприятливих умов для розвитку МСП у громадах-

учасницях. 

ОСНОВНІ ЦІЛІ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ: 

Розповсюдження інформації про Миргородську та Новоград-Волинську 

громади, формування позитивного економічного іміджу територіальних громад та 

підвищення інвестиційної активності локального бізнесу як у звичайних умовах, так і в 

умовах пандемії; залучення компаній, які планують розпочати бізнес у громадах, 

ведення успішного бізнесу на території обох громад. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: 

- інвестори; 

- підприємці; 

- представники органів місцевого самоврядування;  

- представники інших громад партнерів 

  

ФОРМАТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ: 

- особисті зустрічі; 

- наради; 

- фокус-групи; 

- загальноміські заходи; 

- консультації; 

- онлайн зустрічі; 

- навчання 

 

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ: 

  

Кількісні показники  

Якісні показники 
Новоград-Волинський Миргород 

1 інвестиційний 

паспорт/портфоліо 

громади 

1 інвестиційний 

паспорт/портфоліо 

громади 

старт для бізнес-майданчиків громад 



100 примірників 

інвестиційного 

паспорту/портфоліо 

громади 

100 примірників 

інвестиційного 

паспорту/портфоліо 

громади 

ефективно підготовлений 

інвестиційний паспорт/портфоліо 

громади 

 

ПЛАН ВИКОНАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ: 

  

 

Задача в рамках проєкту 

Термін виконання  

Результат проєкту 
Новоград-

Волинський 

Миргород 

Розробка концепції, змісту, 

виготовлення та друк кольорових 

примірників інвестиційних 

паспортів/портфоліо для 

територіальних громад із 

зазначенням інформації про діючі 

МСП, дорожньої карти для 

інвестора, розробка дизайну та 

макету інвестиційних паспортів: 

  

Листопад-

грудень 

Грудень         - розроблено 

концепцію, зміст та 

виготовлено 

інвестиційні 

паспорти/портфоліо 

громад; розроблено 

дизайн та макет 

інвестиційних 

паспортів громад, 

надруковано 

примірники 

інвестпаспортів 

 

 

3. ГРАФІК ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ 

  

  -    Новоград-Волинський 

  -    Миргород 

 

Задача в рамках проекту листопад грудень 

Розробка концепції, змісту, виготовлення та друк 

кольорових примірників інвестиційних паспортів/портфоліо 

для територіальних громад із зазначенням інформації про 

діючі МСП, дорожньої карти для інвестора, розробка 

дизайну та макету інвестиційних паспортів 

  

  

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЕКСПЕРТАМИ У 

ГРОМАДАХ 

  

4.1. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 



Задача для експертів 

в рамках проєкту 

Термін 

виконання 

Продукт проєкту 

Розробка концепції, змісту, виготовлення та 

друк кольорових примірників інвестиційних 

паспортів/портфоліо для територіальних 

громад із зазначенням інформації про діючі 

МСП, дорожньої карти для інвестора, 

розробка дизайну та макету інвестиційних 

паспортів: 

- надати попередню концепцію розробки 

інвестпаспорту,  проаналізувати та 

структурувати інформацію отриману від 

муніципалітету та  розробити дизайн та 

макет інвестиційного паспорту громади; 

- друк кольорових примірників 

Листопад-

грудень 

  

  

  

 

 

1 послуга 

  

 

 

100 шт 

- розроблений та 

виготовлений інвестиційний 

паспорт/портфоліо громади  

- розроблений дизайн та 

макет інвестиційного 

паспорту громади 

 

 

 

- надруковано 100 

кольорових примірників 

інвестпаспорту 

  

4.2. МИРГОРОД 

Задача для експертів 

в рамках проєкту 

Термін 

виконання 

Продукт проєкту 

Розробка концепції, змісту, виготовлення та 

друк кольорових примірників інвестиційних 

паспортів/портфоліо для територіальних 

громад із зазначенням інформації про діючі 

МСП, дорожньої карти для інвестора, 

розробка дизайну та макету інвестиційних 

паспортів: 

- надати попередню концепцію розробки 

інвестпаспорту,  проаналізувати та 

структурувати інформацію отриману від 

муніципалітету та  розробити дизайн та 

макет інвестиційного паспорту громади; 

- друк кольорових примірників 

Грудень 

  

  

  

 

  

1 послуга 

 

 

 

 

100 шт 

- розроблений та 

виготовлений інвестиційний 

паспорт/портфоліо громади; 

- розроблений дизайн та 

макет інвестиційного 

паспорту громади 

 

 

 

- надруковано 100 

кольорових примірників 

інвестпаспорту 

 

 

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ 

Потенційний Виконавець повинен відповідати таким вимогам, перелік яких є 

вичерпним: 

- є юридичною особою або здійснює підприємницьку діяльність з відповідним 

видом економічної діяльності, а також – не належить до осіб, пов’язаних з 

Замовником або органами державної влади/управління; 

- надавав аналогічні послуги подібного характеру (надати підтверджуючу 

інформацію, наприклад, вказати в резюме); 

- мати не менше 5 років досвіду розробки стратегічних документів з 

економічного розвитку, (надати підтверджуючу інформацію, наприклад, 

резюме); 

- навички аналізу, спроможність прогнозувати наслідки та результати подій; 



- володіння українською мовою; 

- звітування за проєктом здійснювати двома мовами - українською та 

англійською; 

- може залучати інших експертів за умови у них досвіду від п’яти років. 

Переможець конкурсу має надати концепцію розробки інвестиційних паспортів 

обох громад 

Документи, що становлять Конкурсну пропозицію:  

Документ 1.   Заява про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про кандидата 

(повне найменування, ідентифікаційний номер та адреса, контактний номер телефону, 

прізвище, ім'я та по батькові керівника); 

Документ 2. Цінова пропозиція має бути позиційна та завірена підписом та печаткою 

(за використання). 

Документ 3.   Інформація щодо досвіду роботи та кваліфікації Виконавця. 

Документ 4. Копії реєстраційних документів Виконавця, завірена підписом та 

печаткою (за використання) при необхідності копія дозволу на надання послуг. 

Замовник має право відхилити конкурсну пропозицію, що не включає усіх перелічених 

вище документів, які задовольняють вимогам. 

Цінова пропозиція: Договір укладається на весь комплекс послуг. Вартість послуг має 

бути надана у національній валюті України. Усі податки, акцизи та інші збори, що 

мають бути сплачені Виконавцем, повинні бути включені до цін/розцінок та загальної 

суми, зазначених у Ціновій пропозиції Виконавця.  

Чинність пропозицій: Конкурсні пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 

шістдесяти (60) календарних днів з граничного терміну розкриття  конкурсних 

пропозицій. 

Критерії оцінки: найменша ціна (при відповідності всім вимогам). 

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): післяоплата. 

Мова Конкурсної пропозиції: Усі документи, що стосуються Конкурсної пропозиції 

та Договору, мають бути надані українською та англійською мовами. 

Місце та строки надання конкурсних пропозицій: Кожний Учасник Конкурсу може 

надати тільки одну пропозицію.  Пропозиції з супроводжуючими документами 

необхідно надіслати в електронному варіанті не пізніше 26 листопада 2021 року до 

13.00 год 00 хв на  електронну пошту mirgorodinvest@gmail.com. 

Внесення змін та відкликання конкурсної пропозиції: змінювати цінові пропозиції не 

дозволяється. Відкликання конкурсної пропозиції дозволяється тільки до початку 

конкурсу. 

Переможцю буде письмово повідомлено про перемогу у конкурсі . 

6. ПРОФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

____________ (Дата) 

Кому:  Голові ГО "ЗМІНИ МОЖЛИВІ" 

mailto:mirgorodinvest@gmail.com


Олені Булойчик 

Назва “Надання послуг експертів з організації та проведення заходів в рамках проєкту 

«Стале партнерство задля підвищення стійкості підприємців до наслідків пандемії», що 

фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу та урядом Німеччини і 

реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність 

та інтернаціоналізація МСП» (проєкт реалізується у співпраці міст Новоград-

Волинський та Миргород). 

Ми пропонуємо укласти Договір на умовах, наведених у складі Тендерної 

документації. 

Сума Договору_______________ (______________________) (прописом) грн, ПДВ/без 

ПДВ, у т.ч. попозиційно _ грн ПДВ/без ПДВ. (необхідне залишити) 

 

6.1. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 

Задача для експертів 

в рамках проєкту 

Одиниц

я 

виміру 

Кількіс

ть 

Вартість за 

одиницю, грн 

без  

(з) ПДВ 

Всього, 

грн без 

(з) ПДВ 

Розробка концепції, змісту, виготовлення та 

друк кольорових примірників інвестиційних 

паспортів/портфоліо для територіальних 

громад із зазначенням інформації про діючі 

МСП, дорожньої карти для інвестора, 

розробка дизайну та макету інвестиційних 

паспортів: 

- надати попередню концепцію розробки 

інвестпаспорту,  проаналізувати та 

структурувати інформацію отриману від 

муніципалітету та  розробити дизайн та 

макет інвестиційного паспорту громади; 

- друк кольорових примірників 

 

  

  

  

 

 

послуга 

 

 

 

 

 штука 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

100 

  

  

6.2. МИРГОРОД 

Задача для експертів 

в рамках проєкту 

Одиниц

я 

виміру 

Кількіс

ть 

Вартість за 

одиницю, грн 

без  

(з) ПДВ 

Всього, 

грн без 

(з) ПДВ 

Розробка концепції, змісту, виготовлення та 

друк кольорових примірників інвестиційних 

паспортів/портфоліо для територіальних 

громад із зазначенням інформації про діючі 

МСП, дорожньої карти для інвестора, 

розробка дизайну та макету інвестиційних 

паспортів: 

 

  

  

  

 

 

послуга 

 

 

 

 

 

 

1 

  



- надати попередню концепцію розробки 

інвестпаспорту,  проаналізувати та 

структурувати інформацію отриману від 

муніципалітету та  розробити дизайн та 

макет інвестиційного паспорту громади; 

- друк кольорових примірників 

 

 

 

 

штука 

 

 

 

 

100 

  

Конкурсна пропозиція, що надається, та Ваша письмова згода (акцепт) будуть 

підтверджувати факт укладення між нами угоди.  Ми розуміємо, що Ви не зобов’язані 

акцептувати конкурсну пропозицію з найнижчою ціною або взагалі будь-яку отриману 

конкурсну пропозицію. 

Ми підтверджуємо, що ця конкурсна пропозиція залишатиметься чинною протягом 

терміну, зазначеного у пропозиції. 

Уповноважений представник Виконавця:  

_____________________________________ (підпис, ПІБ та посада представника) 

Назва Виконавця: 

____________________________________________________________________ 

Адреса:                 

 ____________________________________________________________________ 

                            

 ____________________________________________________________________                         

        

Телефон:               

 ____________________________________________________________________ 

  

Електронна пошта:                            

 ____________________________________________________________________ 

  

Голова ГО “Зміни можливі” __________________ Олена Булойчик 

Контактна особа по проєкту  ___________________ Тетяна Усик 

 


