
ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ №2/13/09/2012 

 
13.09.2012 
 
В рамках програми UNITER за підтримки організаційної спроможності НДО ГО «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій (ІЕД)» шукає консультантів для розробки низки управлінських процедур 
на основі кращих практик управління неприбутковими організаціями, вимогами донорів та українського 
законодавства.  
 
Очікується виконання таких видів робіт: 

1. Аналіз статутних документів Інституту, підготовка та обговорення проекту змін до них.  
2. Розробка системи внутрішнього контролю організації. 
3. Розробка системи оцінювання ризиків зовнішнього середовища. 
4. Розробка положення про облікову політику.  
5. Аналіз відповідності вимогам міжнародних донорів посадових інструкцій персоналу.  
6. Рекомендації щодо механізмів нарахування заробітної плати. 
7. Рекомендації щодо оптимізації витрат Інституту. 

 
Вимоги до консультанта:  

- знання кращих практик фінансового управління неприбутковими організаціями; 
- підтверджений досвід консультування з зазначених питань;  
- спроможність надати якісні послуги у стислі строки;   

 
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД)» - визнаний український аналітичний 
центр, що спеціалізується на економічних дослідженнях та консультаціях з питань економічної політики. 
Місія Інституту - вироблення альтернативного погляду на ключові проблеми суспільного та економічного 
розвитку України. Ключовими завданнями для реалізації нашої місії на даному етапі є: 

 Вироблення фахової експертної оцінки в сфері економіки та економічної політики, розробка 
стратегічних та інструментальних складових економічної політики  

 Формування громадської думки шляхом організації публічного діалогу та поширення знань 

 Сприяння розвитку економічних та суспільних наук, стимулювання розвитку дослідницької спільноти в 
Україні. 

 
Зацікавлені організації (компанії або ФОП) повинні подати:  

1. Лист зацікавленості,  
2. Бюджет  
3. Опис запропонованих послуг  

Термін подання документів до 19 вересня 2012.  
 

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ (КОМПАНІЇ, ФОП) 

 
Організації (компанії, ФОП), що подають пропозиції, повинні дотримуватися таких вимог:   

- Організації (компанії) (як неприбуткові, так і комерційні) повинні бути зареєстрованими у відповідності 
до законів України на момент оголошення переможця конкурсу. 

- Фізичні особи-підприємці (ФОП) допускаються до участі в конкурсі  
- Мати документально доведену спроможність працювати принаймні в оголошених сферах 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ 

1. Лист зацікавленості учасника конкурсу повинен містити наступне: 

1.1. Назву організації (компанії, ФОП). 
1.2. Тип організації (компанії). 
1.3. Адресу. 
1.4. Телефон. 
1.5. Факс. 
1.6. Електрону пошту. 
1.7. Адресу Інтернет сайту (якщо є) 



1.8. П.І.Б. керівника організації (компанії, ФОП) 
1.9. Індивідуальний податковий номер платника податку (організація (компанія), ФОП). 
1.10. Банківські реквізити рахунку організації (компанії, ФОП). 
1.11. Інші документи:  

1.11.1.1. Копію реєстраційного свідоцтва Державного реєстру. 
1.11.1.2. Копія паспорту та копія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП) 

2. Цінова пропозиція повинна містити такий документ: 

2.1. Бюджет  
3. Опис запропонованих послуг:  

3.1. Пропозиції щодо видів робіт, які будуть виконані з переліку запропонованого в цьому Запиті   
3.2. Робочий план. 
3.3. Підтверджену інформацію про досвід виконання аналогічних робіт,  
3.4. Підтверджена інформація про кадрове забезпечення. 

ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Організації (компанії, ФОП), які мають намір подати конкурсні пропозиції, надають пропозиції українською 

мовою на аркушах паперу формату A4, надруковані шрифтом TimesNewRoman 12-го розміру одинарним 

інтервалом у відповідності до наступних вимог. Пропозиції подаються у електронному форматі із 

використанням програмного забезпечення, сумісного з програмою MS Word). 

Усі пропозиції складаються з трьох окремих документів: 

 Лист зацікавленості 

 Опис запропонованих послуг. 

 Цінова пропозиція. 

Лист зацікавленості має бути підписаним синіми чорнилами та мати печатку організації (компанії, ФОП) або, у 

випадку ФОП без печатки, мати відповідну позначку «БП». 

Усі документи надсилаються на електронну адресу tender@ier.kiev.ua  до уваги Долі Аліни, адміністратора 

проектів Інституту. 

Будь-ласка, зазначте на в темі електронного листа: «ЗНП№02/13/09/2012 Розвиток організаційної спроможності 

ІЕД №4. 

Усі пропозиції необхідно подати не пізніше 18:00, 19 вересня 2012 року. Заявки подані пізніше не будуть 

розглянуті. 

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій. 

 
 

mailto:tender@ier.kiev.ua

