Компанія АТ «СК «ІНГО» оголошує відкритий тендер на виробництво сувенірної брендованої продукції.
Предмет і умови тендеру:
1. Креативна розробка моделі іграшки - символ 2022 року. Тигр. Не менше 4х варіантів (два міні і два великих)
Електронна форма.
2. Пошиття пілотних екземплярів по двох обраних варіантах. Натуральна форма з доставкою в ЦО компанії.
3. Відповідність таким вимогам:
- візуальний концепт повинен максимально відповідати раніше виробленій серії (фото №1, фото№2, фото
№3, фото №4)
- обов'язкове розміщення логотипу (бирка, нашивка, друк та ін) (на пілотних зразках з умовним нанесенням)
- тканини і всі складові елементи виробу повинні бути натуральними і мати сертифікат виробника
- орієнтовний тираж – 1 000шт виробів розміром до 13 см і 1 000шт виробів розміром до 27см. Всього
близько 2 000 шт.
4. Тираж повинен бути виконаний і зданий в повному обсязі (м.Київ) до 15.11.2021р.
5. До участі в тендері будуть допущені компанії, які відповідають таким критеріям:
- ТОВ або ФОП
- наявність власного портфоліо індивідуально розроблених і зроблених сувенірів / подарунків;
- Не менше 3-ох років присутності на ринку;
- Готовність надати не менше 2-ох контактних даних для отримання усної рекомендації від колишніх або
нинішніх клієнтів;
- Готовність підписати Договір, в якому буде пункт про прийняття тиражу з контролем якості на повну
відповідність пілотному зразку (не допускається заміна тканин, фурнітури, розмірів, колірної гами на аналоги)

Вибір постачальника Компанія АТ «СК« ІНГО» проводить на основі комерційних пропозицій, наданих зразків і
доступної ринкової інформації.
Критерії підбору підрядників:
o
o
o
o

креативна розробка моделі сувеніра відповідно до вимог
пілотне пошиття виробу відповідно до креативної розробки
комерційна пропозиція для тиражу 1000шт міні розмір і 1000шт максі розмір
прогноз термінів виготовлення і постачання відповідно до вимог

Критерії вибору підрядників з їхньою питомою вагою в ухваленні рішення:
o
o
o
o

якість опрацювання тендерної пропозиції 20%
краще креативне рішення з пілотним пошиттям 40%
кращу пропозицію вартості 30%
отримані рекомендації за вказаними контактами 10%

Загальні терміни співпраці:
● Дата початку співпраці - 6.09.2021;
● Планований бюджет від 270 тис. грн
Будемо вдячні за участь Вашої Компанії в цьому конкурсі комерційних пропозицій!
Що ми від Вас очікуємо?
Лист, що підтверджує готовність взяти участь в конкурсі.
Візуальні макети креативної розробки іграшки «Символ 2022 року - тигр» відповідно до описаних вимог (Додаток №1)

Пілотні екземпляри іграшки - відповідно до описаних вимог (Додаток №1)
Комерційна пропозиція на виробництво продукції в формі електронного документа (у форматі PDF) за адресою
e-tender@ingo.ua, а також поштою або кур'єром в запечатаному конверті із зазначенням інформації, яка б
підтверджувала відповідність компанії вимогам, що вказані вище.
Поштова адреса для відправки документів: Україна, 01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 «АТ «СК ІНГО», Обруч
Ю.В, «НЕ РОЗКРИВАТИ! «Тендерна пропозиція на вибір підрядника для творчої розробки та виробництва
брендованої іграшки «Символ року 2022 - ТИГР» АТ «СК «ИНГО».
Процес вибору підрядника:

Действия
Подача листа-підтвердження про згоду на участь у
тендері. Вільна форма.

до 20.07.21

Примечание
емейл: admytruk@ingo.ua ,
yobruch@ingo.ua

З метою більш глибокого розуміння задач, можливе
проведення телефонної конференції з ініціатором
тендера. Час буде запропоновано за необхідності у
відповідь на підтвердження участі в тендері

до 23.07.21

емейл: admytruk@ingo.ua

Подача креативних рішень в електронному вигляді,
отримання зворотного зв'язку для коригування

до 02.08.21

емейл: admytruk@ingo.ua

Надання пілотних зразків з готовою комерційною
пропозицією
Оголошення про прийняте рішення

Период

Київ, Бульварно-Кудрявська 33 Анна Дмитрук (узгодити в
телефонному режимі відправку
НП або кур'єрську)
до 11.08.21
до 25.08.21

Контакти для відповідей на питання і координації по проекту:
Начальник Управління Розвитку Бренду і Клієнтського досвіду, Шквіріна Юлія
● email: yshkvirina@ingo.ua +380 67 233 55 40
Провідний спеціаліст відділу управління клієнтським досвідом, Дмитрук Анна (всі орг.питання)
● email: admytruk@ingo.ua +380 63 740 32 86
старший спеціаліст адміністративного відділу СК «ІНГО», Обруч Юлія
(для відправки підсумкових комерційних пропозицій)
● e-mail: yobruch@ingo.ua тел. +38 044 490 2746, вн. 7172

Додаток №1

