ГО “Громадське телебачення”
вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6, 13 пов.
Київ, 01010, Україна
+380 67 505 67 40

Оголошення про тендер на організацію та проведення корпоративного заходу
5 серпня 2020 року
Громадська організація «Громадське телебачення» (https://hromadske.ua) оголошує тендер на
організацію та проведення корпоративного заходу з ціллю:
- Підвищення рівня внутрішніх комунікацій між працівниками організації.
Дата проведення заходу: 27.08.2020 р. або 05.09.2020 р.
Орієнтовна кількість учасників заходу – 60 осіб.
Перелік послуг та робіт:
-

Оренда локації для проведення заходу;
Кейтеринг;
Послуги перевезення за потреби;
Оренда розважального обладнання.

Пропозиції приймаються: до 18.00 19.20.2020 р.
Вимоги :
Наявність в портфоліо успішно реалізованих проектів;
Юридична особа або ФОП з відповідним КВЕД.
Для участі у тендері зацікавлені організації мають подати наступні документи:
1. Лист зацікавленості, в якому зазначені назва організації, адреса, контактна інформація
(телефон, факс, e-mail, адреса WEB-сайту), прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи;
2. Портфоліо з кейсами виконаних проєктів;
3. Комерційну пропозицію з переліком робіт;
4. Копії витягу та виписки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
5. Якщо учасник тендеру зареєстрований як фізична особа-підприємець і є платником єдиного
податку, необхідно надати витяг з реєстру платників єдиного податку із зазначенням групи та
відсотку єдиного податку; а також витяг/виписку з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців;
Рішення тендерної комісії ГО «Громадське телебачення» буде оголошено 20 серпня
2020 року.
Усі організації, які надали тендерні пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені
про прийняте рішення.
Питання щодо тендеру та документи на участь направляйте, будь ласка, на адресу
електронної пошти karinahrytsiuk@gmail.com.
Контактна особа – Грицюк Карина, +38 097 070 77 67.
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Попередній план заходу:

Час
10:00-11:00
11:00-14:00

Активність
Старт заходу. Welcome сніданок. Знайомство
з локацією.
Тренінг з метою підвищення навичок
взаємодії та командної роботи.

14:00-15:00

Обід.

15:00-16:30

Розважальна активність.

16:30-17:30

Вільний час.

17:30-19:00

Тренінг з підвищення рівня внутрішніх
комунікацій між працівниками організації.

19:00-20:00

Фінальна промова. Святкова вечеря.

20:00-21:00

Танці. Вільний час.

