
27 червня 2022 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
для проведення закупівлі послуг з розробки парасолькового бренду  для продуктів

локального виробництва, створення упаковки  та етикеток,  айдентики  та загального
брендбуку в рамках проекту «Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному

кластерах Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і
сільських жителів та еко-орієнтованого зростання»

1. ЗАМОВНИК: Громадська організація “Інститут громадянського суспільства”

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: послуги з розробки парасолькового бренду для продуктів
локального виробництва, створення упаковки та етикеток, айдентики та загального
брендбуку.

3. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ: до 6 липня 2022 р.

4. ОЧІКУВАНИЙ ПЕРІОД НАДАННЯ ПОСЛУГ: до 30 вересня 2022р

5. РОЗРАХУНОК: безготівковий розрахунок на розрахунковий рахунок юридичної особи
чи фізичної особи підприємця

6. ПЛАТНИК: Громадська організація “Інститут громадянського суспільства”

7. ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

Послуги Деталі Сфера застосування:

Розробка
парасолькового

бренду для продуктів
локального
виробництва

Пирятинської ТГ,

Полтавської обл

На базі існуючого брендбуку
Пирятинської громади (за
посиланням) розробити назву,

логотип, шрифтові пропозиції
та кольорову гаму єдиного
бренду, який буде об'єднувати
усі продукти та послуги
громади

Застосовуватиметься для ідентифікації
локальних бізнесів, послуг та продуктів
громади, а також для брендування
локальних продуктів, виготовлених у
шкільних коворкінгах,

Створення упаковки,

етикеток або бірок для
продукції:

Пошук, підбір та розробка
дизайну та оптимальної для
конкретного типу товару
упаковки, етикетки бірки, тощо,

згідно  описаного переліку

Застосовуватиметься для ідентифікації
локальних продуктів виготовлених у
шкільних коворкінгах:

Артшвейний  коворкінг
Бірка ідентифікаційна  для виробів з
текстилю- (кухонні рушники, фартухи,

https://drive.google.com/file/d/1YCdWb54voUGziMB8-f4BRplwjRxRlJ_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCdWb54voUGziMB8-f4BRplwjRxRlJ_r/view?usp=sharing


тощо)

Вигляд упаковки   самодостатніх
текстильних  виробів
(торбинки, сумки)

Упаковка  для текстильних виробів
(постіль,скатертини
чохли на стільці) - пакет подарунковий та
упаковка  для магазину

упаковка для сувенірної продукції:
- текстильні іграшки,

- друковані футболки,

-  кепки,

- горнятка,

Кулінарний коворкінг
1. Консерви  у склі (0,5л) (рибні, м'ясні)
2. Джеми, конфітюри  у склі (0,250л)

3. Чпіси фруктові в крафтпакеті
4. Сушене мясо (крафт пакет)

5. Вафлі бельгійські (картонна коробка)

6. Морожені ягоди/фрукти
7. Сухі супові набори
8. Напої у пляшці  Homemade (0,5л)

Гончарний коворкінг
1. Горнятка ( картонна упаковка)

2. Фігурки -сувеніри (типова
масштабована упаковка для магазинів)

3. Магніти  (ЗІП-пакетик)

4. Тарілки декоративні (спеціалізована
упаковка)

Інноваційний коворкінг
Наклейка на  високотехнологічні вироби
(плати,  розроблені  модулі, тощо)



Садовий коворкінг
1. наклейка на ящики  під фрукти
2. упаковка для свіжих   (та морожених)

ягід та фруктів
3. бірки  для саджанців

8. ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

● Бути зареєстрованою суб‘єкти підприємницької діяльності (наявність реєстраційних
документів - виписка/витяг/свідоцтво про реєстрацію юридичної особи чи ФОП)

● Мати досвід надання релевантних послуг (наявне портфоліо чи зразки робіт)

● Надати послуги до 30 вересня 2022р.

● Можливість надати оригінали супроводжуючих документів з підписом т апечаткою
(якщо використовуєте)  (договір поставки, рахунок-фактура, видаткова накладна, тощо).

9. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ:

Наявність необхідних документів учасника закупівлі (виписка/витяг
ФОП/ТОВ чи іншої форми юридичної особи, копія документу, що
підтверджує податковий статус)

20

Наявний досвід роботи у відповідній сфері (наявне портфоліо чи зразки
робіт)

20

Вартість товару 60

ВСЬОГО: 100

10. РЕЗУЛЬТАТИ  КОНКУРСУ: до 07.07.2022 включно.

11. Контактна електронна скринька з питань закупівлі: csi@csi.org.ua

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ учасником закупівлі разом з формою цінової пропозиції міститься
у ДОДАТКУ 2

Подати свою пропозицію разом з необхідними документами необхідно до 18:00 6 липня 2022

на електронну адресу csi@csi.org.ua.
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