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02 вересня 2016 року             м. Київ 

Запрошення до участі у тендері  
на надання послуг з PR-консалтингу та супроводу   

 
Вступ                                                       
Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних 
досліджень» (ВГО «ІБСЕД»), неприбуткова організація, не платник ПДВ та податку на 
прибуток, оголошує тендер на надання послуг з PR-консалтингу та супроводу. Закупівля 
послуг здійснюватиметься за рахунок коштів Агентства США з міжнародного  розвитку 
(USAID) в рамках проекту  міжнародної технічної допомоги «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження».  
 
Предмет закупівлі: послуги з PR-консалтингу та супроводу.  

Термін надання послуг: вересень – грудень 2016 року. 

Оплата послуг: безготівкова оплата, без ПДВ. 

 

Факт отримання цього запрошення не може розглядатись як зобов’язання щодо 
укладання договору з боку ВГО «ІБСЕД». Учасник несе усі витрати, пов’язані з 
підготовкою та поданням його пропозицій, а Замовник у будь-якому випадку не є 
відповідальним за ці витрати незалежно від результату проведеного тендеру. 
 
Основні вимоги:   
- вища освіта (бажано гуманітарна); 
- досвід роботи не менше 10 років у рекламній сфері; 
- знання сучасного PR-ринку України та ринку рекламних послуг; 
- знання принципів роботи креативних та рекламних агентств, продакшн студій; 
- знання прогресивних та сучасних методів просування рекламних та інформаційних 

кампаній; 
- знання повного циклу створення відео ролику; 
- досвід надання консалтингових послуг в області соціальних комунікацій; 
- досвід роботи з міжнародними проектами та організаціями. 
 
Надання послуг з PR-консалтингу та супроводу передбачає наступний обсяг робіт:  
1) PR-консалтинг щодо вибору постачальника на надання послуг з розробки ідеї та 

сценарію і виробництва відео ролика на соціальну тематику.  
2) PR-супровід, моніторинг та контроль виробничого процесу створення відео ролику. 
3) Підготовка пропозицій щодо проведення кампанії з просування відео ролика у медіа 

каналах та соціальних мережах.  
4) Надання додаткових консультаційних послуг у сфері рекламно-інформаційних 

кампаній (в разі виникнення необхідності). 
 

Кінцевий термін подання пропозицій: 12 вересня 2016 р. до 18:00. 
Усі пропозиції (резюме) необхідно надсилати електронною поштою на адресу 
okpa@ibser.org.ua або факсом за номером (044) 492-97-83. Отримані пропозиції будуть 
розглянуті та проаналізовані на основі критерію оцінки  «професійний досвід». Вартість 
та термін надання послуг визначатиметься додатково за домовленістю сторін. Усі 
питання щодо цього тендеру можуть бути задані в письмовій формі за електронною 
адресою: okpa@ibser.org.ua або за телефоном (044) 353 58 68 не пізніше ніж за один 
день до кінцевого терміну подання пропозицій. Контактна особа: Оксана Кулішенко. 
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