
Протокол № 2
Засідання конкурсного комітету Комунального закладу «Палац культури

міста Луцька»

лютого 2022 року м. Луцьк

Присутні:
Члени конкурсного комітету:
- в.о. директора - ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна;
- головний бухгалтер - ФЕДЧИК Валентина Степанівна;
- бухгалтер, Уповноважена особа - ПАРАМУД Тетяна Михайлівна.

Порядок денний:
Розглянути питання щодо оголошення конкурсу з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в галузі лозоплетіння, 
аплікації та виробів з паперу Д К  021:2015 (СРУ) 79330000-6 Статистичні 
інформаційні послуги (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 
спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС 
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Слухали:
В.о. директора ЛІПИЧ Тетяну Володимирівну, яка доповіла, що потрібно 

оголосити конкурс з надання послуг зі збору інформації про народні ремесла 
в галузі лозоплетіння, аплікації та виробів з паперу Д К  021:2015 (СРУ) 
79330000-6 Статистичні інформаційні послуги (1 спеціаліст) в межах 
реалізації мікро проекту «Розвиток польсько-українського співробітництва на 
основі культурної спадщини» в рамках Програми транскордонного 
співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Затвердити розроблені умови конкурсу (Додатка 1) та визначити дати його 
проведення.

В.о.директора ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна запропонувала провести 
голосування та затвердити розроблені умови конкурсу та дати його 
проведення (Додаток 1).

Голосували з даного питання:

Члени конкурсного комітету:

- ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна
- ФЕДЧИК Валентина Степанівна
- ПАРАМУД Тетяна Михайлівна



Ухвалили:
1. Оголосити з «18» лютого 2022 року конкурс з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в галузі 
позоплетіння, аплікації та виробів з паперу Д К  021:2015 (СРУ) 
79330000-6 Статистичні інформаційні послуги (1 спеціаліст) в межах 
реалізації мікро проекту «Розвиток польсько-українського 
співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках Програми 
транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014- 
2020.

2. Забезпечити розгляд не менше, як трьох конкурсних пропозицій, 
підведення підсумків конкурсу та визначення переможця до «28» 
лютого 2022 року.

3. Результати конкурсу повідомити переможцю до «28» лютого 2022 року.
4. Відповідно до Наказу КЗ «Палац культури міста Луцька» №05/1-5 від 

«01» лютого 2022 року доручити бухгалтеру, Уповноваженій особі - 
Парамуд Тетяні Михайлівні опублікувати результати конкурсу на 
офіційному сайті КЗ «Палац культури міста Луцька» 
(https://culture.lutsk.ua/).

Підписи:

Члени конкурсного комітету:

- ЛІГІИЧ Тетяна Володимирівна

- ФЕДЧИК Валентина Степанівна

ПАРАМУД Тетяна Михайлівна

https://culture.lutsk.ua/


Додаток 1
до Протоколу №2 від «17»лютого 2022 р.

Умови конкурсу
щодо визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації 

про народні ремесла в галузі лозоплетіння, аплікації та виробів з паперу 
(1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 

«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» 
в рамках Програми транскордонного співробітництва 

ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

І .Термін та місце прийому документів для участі у конкурсі: документи на участь у конкурсі 
подаються з «18» лютого 2022 року по «28» лютого 2022 року до Комунального закладу «Палац 
культури міста Луцька» в паперовому вигляді у запечатаному конверті (особисто або поштовим 
відправленням) з відміткою «Конкурс з визначення кандидата з надання послуг зі збору 
інформації про народні ремесла в галузі лозоплетіння, аплікації та виробів з паперу (1 спеціаліст) в 
межах реалізації мікро проекту «Розвиток польсько-українського співробітництва на основі 
культурної спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща- 
Білорусь-У країна 2014-2020» за адресою: 3025, місто Луцьк, вулиця Богдана 
Хмельницького,буд. 1,кабінет № 5 , отримувач Тетяна Володимирівна Ліпич, Пн.-Чт. -  з 09,т-17,ю; 
Пт. -  з 09Іт-]5~І>. Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (+38)(095)125-69-22 (Тетяна Михайлівна 
Парамуд)
Засідання комісії по відбору кандидата з надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в 
галузі лозоплетіння, аплікації та виробів з паперу (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках 
Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 
відбудеться «28» лютого 2022 року, але за умови подачі не менше як трьох пропозицій від 
учасників.

2. Термін виконання послуги: до 30 червня 2022 року.

3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:
- копія українського паспорта;
- копія ідентифікаційного коду;
- копія Статуту або Свідоцтва та інші установчі документи (для юридичної особи);
- установчі ФОП -  Виписка або Витяг з відповідним класифікатором видів економічної діяльності, 
Свідоцтво та інші документи;
- погоджений Проект Договору (Додається);
- лист-згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається);
- заява(зразок додається);
- положення про добропорядність учасників торгів (зразок додається).

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента та зазначено 
«Копія вірна».

4. Результати конкурсу з визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації про народні 
ремесла в галузі лозоплетіння, аплікації та виробів з паперу (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро 
проекту «Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в 
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 
розмістити на сайті https://culture.lutsk.ua/ в розділі державні закупівлі до «28» лютого 2022 року.

https://culture.lutsk.ua/


Протокол № 1
Засідання конкурсного комітету Комунального закладу «Палац культури

міста Луцька»

«17» лютого 2022 року м. Луцьк

Присутні:
Члени конкурсного комітету:
- в.о. директора - ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна;
- головний бухгалтер - ФЕДЧИК Валентина Степанівна;
- бухгалтер, Уповноважена особа - ПАРАМУД Тетяна Михайлівна.

Порядок денний:
Розглянути питання щодо оголошення конкурсу з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про традиційні інструменти, пісні та танці 
ДК 021:2015 (CPV) 79330000-6 Статистичні інформаційні послуги (1 
спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток польсько- 
українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках 
Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020.

Слухали:
В.о. директора ЛІПИЧ Тетяну Володимирівну, яка доповіла, що потрібно 

оголосити конкурс з надання послуг зі збору інформації про традиційні 
інструменти, пісні та танці К 021:2015 (CPV) 79330000-6 Статистичні 
інформаційні послуги (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 
спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС 
Польща-Білорусь-У країна 2014-2020.

Затвердити розроблені умови конкурсу (Додатка 1) та визначити дати його 
проведення.

В.о.директора ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна запропонувала провести 
голосування та затвердити розроблені умови конкурсу та дати його 
проведення (Додаток 1 ).

Голосували з даного питання:

Члени конкурсного комітету:

- ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна
- ФЕДЧИК Валентина Степанівна
- ПАРАМУД Тетяна Михайлівна



Ухвалили:
1. Оголосити з «18» лютого 2022 року конкурс з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про традиційні інструменти, пісні та 
танці Д К  021:2015 (CPV) 79330000-6 Статистичні інформаційні послуги 
(1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток польсько- 
українського співробітництва на основі культурної спадщини» в 
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща- 
Білорусь-Україна 2014-2020.

2. Забезпечити розгляд не менше, як трьох конкурсних пропозицій, 
підведення підсумків конкурсу та визначення переможця до «28» 
лютого 2022 року.

3. Результати конкурсу повідомити переможцю до «28» лютого 2022 року.
4. Відповідно до Наказу КЗ «Палац культури міста Луцька» №05/1-5 від 

«01» лютого 2022 року доручити бухгалтеру, Уповноваженій особі - 
Гіарамуд Тетяні Михайлівні опублікувати результати конкурсу на 
офіційному сайті КЗ «Палац культури міста Луцька» 
(https://culture.lutsk.ua/).

Підписи:
Члени конкурсного комітету:

ЛІТІИЧ Тетяна Володимирівна

ФЕДЧИК Валентина Степанівна

ПАРАМУД Тетяна Мшаїиіівна

https://culture.lutsk.ua/


Додаток 1
до Протоколу №1 від «17» лютого 2022 р.

Умови конкурсу
щодо визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації про традиційні [інструменти, 

пісні та танці (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток польсько- 
українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках Програми 

транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

1 .Термін та місце прийому документів для участі у конкурсі: документи на участь у 
конкурсі подаються з «18» лютого 2022 року по «28» лютого 2022 року до Комунального 
закладу «Палац культури міста Луцька» в паперовому вигляді у запечатаному конверті 
(особисто або поштовим відправленням) з відміткою «Конкурс з визначення кандидата з 
надання послуг зі збору інформації про традиційні інструменти, пісні та танці (1 спеціаліст) 
в межах реалізації мікро проекту «Розвиток польсько-українського співробітництва на 
основі культурної спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС 
Польща-Білорусь-У країна 2014-2020» за адресою: індек, місто, вулиця і номер будинку, 
номер кабінету, отримувач ПІП, Пн.-Чт. -  з 09оп-17по; Пт. -  з О900-1545. Усі копії 
документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном:(+38)(095)125-69-22 (Тетяна 
Михайлівна Парамуд).
Засідання комісії по відбору кандидата з надання послуг зі збору інформації про 
традиційні інструменти, пісні та танці (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в 
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-У країна 2014- 
2020» відбудеться «28» лютого 2022 року, але за умови подачі не менше як трьох 
пропозицій від учасників.

2. Термін виконання послуги: до 30 червня 2022 року.

3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:
- копія українського паспорта;
- копія ідентифікаційного коду;
- копія Статуту або Свідоцтва та інші установчі документи (для юридичної особи);
- установчі ФОП -  Виписка або Витяг з відповідним класифікатором видів економічної 
діяльності, Свідоцтво та інші документи;
- погоджений Проект Договору (Додається);
- лист-згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається);
- заява (зразок додається);
- положення про добропорядність учасників торгів (зразок додається).

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента та 
зазначено «Копія вірна».

4. Результати конкурсу з визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації про 
традиційні інструменти, пісні та танці (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в 
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС ГІольща-Білорусь-Україна 2014- 
2020» розмістити на сайті https://culture.lutsk.ua/ в розділі державні закупівлі до «28» 
лютого 2022 року.

https://culture.lutsk.ua/


Протокол № З
Засідання конкурсного комітету Комунального закладу «Палац культури

міста Луцька»

«17» лютого 2022 року м. Луцьк

Присутні:
Члени конкурсного комітету:
- в.о. директора - ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна;
- головний бухгалтер - ФЕДЧИК Валентина Степанівна;
- бухгалтер, Уповноважена особа - ПАРАМУД Тетяна Михайлівна.

Порядок денний:
Розглянути питання щодо оголошення конкурсу з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в галузі вишивки, 
мережив та ткацтва Д К  021:2015 (СРУ) 71620000-0 Аналітичні послуги (1 
спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток польсько- 
українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках 
Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020.

Слухали:
В.о. директора ЛІПИЧ Тетяну Володимирівну, яка доповіла, що потрібно 

оголосити конкурс з надання послуг зі збору інформації про народні ремесла 
в галузі вишивки, мережив та ткацтва Д К  021:2015 (СРУ) 71620000-0 
Аналітичні послуги (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток 
польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в 
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь- 
У країна 2014-2020.

Затвердити розроблені умови конкурсу (Додатка 1) та визначити дати його 
проведення.

В.о.директора ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна запропонувала провести 
голосування та затвердити розроблені умови конкурсу та дати його 
проведення (Додаток 1).

Голосували зданого питання:

Члени конкурсного комітету:

- ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна
- ФЕДЧИК Валентина Степанівна
- ПАРАМУД Тетяна Михайлівна



Ухвалили:
1. Оголосити з «18» лютого 2022 року конкурс з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в галузі 
вишивки, мережив та ткацтва Д К  021:2015 (СРУ) 71620000-0 
Аналітичні послуги{\ спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 
спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС 
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

2. Забезпечити розгляд не менше, як трьох конкурсних пропозицій, 
підведення підсумків конкурсу та визначення переможця до «28» 
лютого 2022 року.

3. Результати конкурсу повідомити переможцю до «28» лютого 2022 року.
4. Відповідно до Наказу КЗ «Палац культури міста Луцька» №05/1-5 від 

«01» лютого 2022 року доручити бухгалтеру, Уповноваженій особі - 
Парамуд Тетяні Михайлівні опублікувати результати конкурсу на 
офіційному сайті КЗ «Палац культури міста Луцька» 
(https://culture.lutsk.ua/).

Підписи:

Члени конкурсного комітету:

- ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна

- ФЕДЧИК Валентина Степанівна

ПАРАМУД Тетяна Михайлівна

https://culture.lutsk.ua/


Додаток 1
до Протоколу №3 від «17» лютого2022 р.

Умови конкурсу
щодо визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації 

про народні ремесла в галузі вишивки, мережив та ткацтва 
(1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 

«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» 
в рамках Програми транскордонного співробітництва 

ЄІС Польїца-Білорусь-Україна 2014-2020.

1 .Термін та місце прийому документів для участі у конкурсі: документи на участь у конкурсі 
подаються з «18» лютого 2022 року по «28» лютого 2022 року до Комунального закладу «Палац 
культури міста Луцька» в паперовому вигляді у запечатаному конверті (особисто або поштовим 
відправленням) з відміткою «Конкурс з визначення кандидата з надання послуг зі збору 
інформації про народні ремесла в галузі вишивки, мережив та ткацтва (1 спеціаліст) в межах 
реалізації мікро проекту «Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 
спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020» за адресою: 43025, місто Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького,буд.І,кабінет № 5 , 
отримувач Тетяна Володимирівна Ліпич, Пн.-Чт. -  з 09,ю-17<ю; Пт. -  з 09,т-154\  Усі копії 
документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном:(+38)(095)125-69-22 (Тетяна Михайлівна 
Парамуд).
Засідання комісії по відбору кандидата з надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в 
галузі вишивки, мережив та ткацтва (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток 
польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках Програми 
транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-У країна 2014-2020» відбудеться «28» 
лютого 2022 року, але за умови подачі не менше як трьох пропозицій від учасників.

2. Термін виконання послуги: до 30 червня 2022 року.

3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:
- копія українського паспорта;
- копія ідентифікаційного коду;
- копія Статуту або Свідоцтва та інші установчі документи (для юридичної особи);
- установчі ФОП -  Виписка або Витяг з відповідним класифікатором видів економічної діяльності, 
Свідоцтво та інші документи;
- погоджений Проект Договору (Додається);
- лист-згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається);
- заява(зразок додається);
- положення про добропорядність учасників торгів (зразок додається).

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента та зазначено 
«Копія вірна».

4. Результати конкурсу з визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації про народні 
ремесла в галузі вишивки, мережив та ткацтва (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках 
Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-У країна 2014-2020» розмістити 
на сайті https://culture.lutsk.ua/ в розділі державні закупівлі до «28» лютого 2022 року.

https://culture.lutsk.ua/


Протокол № 4
Засідання конкурсного комітету Комунального закладу «Палац культури

міста Луцька»

«17» лютого 2022 року
і

м. Луцьк

Присутні:
Члени конкурсного комітету:
- в. о. директора - ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна;
- головний бухгалтер - ФЕДЧИК Валентина Степанівна;
- бухгалтер. Уповноважена особа - ПАРАМУД Тетяна Михаїїлівна.

Порядок денний:
Розглянути питання щодо оголошення конкурсу з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в галузі писанкарства, 
гончарства та випічки Д К  021:2015 (СРУ) 71620000-0 Аналітичні послуги (1 
спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток польсько- 
українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках 
Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020.

Слухали:
В.о. директора ЛІПИЧ Тетяну Володимирівну, яка доповіла, що потрібно 

оголосити конкурс з надання послуг зі збору інформації про народні ремесла 
в галузі писанкарства, гончарства та випічки Д К  021:2015 (СРУ) 71620000-0 
Аналітичні послуги (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток 
польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в 
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь- 
Україна 2014-2020.

Затвердити розроблені умови конкурсу (Додатка 1) та визначити дати його 
проведення.

В.о.директора ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна запропонувала провести 
голосування та затвердити розроблені умови конкурсу та дати його 
проведення (Додаток 1).

Голосували з даного питання:

Члени конкурсного комітету:

- Л1ТІИЧ Тетяна Володимирівна
- ФЕДЧИК Валентина Степанівна
- ПАРАМУД Тетяна Михайлівна



Ухвалили:
1. Оголосити з «18» лютого 2022 року конкурс з визначення кандидата з 

надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в галузі 
писанкарства, гончарства та випічки Д К  021:2015 (СРУ) 71620000-0 
Аналітичні послуги{\ спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 
«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 
спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС 
Польща-Білорусь-У країна 2014-2020.

2. Забезпечити розгляд не менше, як трьох конкурсних пропозицій, 
підведення підсумків конкурсу та визначення переможця до «28» 
лютого 2022 року.

3. Результати конкурсу повідомити переможцю до «28» лютого 2022 року.
4. Відповідно до Наказу КЗ «Палац культури міста Луцька» №05/1-5 від 

«01» лютого 2022 року доручити бухгалтеру, Уповноваженій особі - 
Парамуд Тетяні Михайлівні опублікувати результати конкурсу на 
офіційному сайті КЗ «Палац культури міста Луцька» 
(https://culture.lutsk.ua/).

Підписи:
Члени конкурсного комітету:

- ЛІПИЧ Тетяна Володимирівна 
ФЕДЧИК Валентина Степанівна

- ПАРАМУД Тетяна Михаіїлівна

https://culture.lutsk.ua/


Додаток 1
до Протоколу №4 від «17_»лютого2022 р.

Умови конкурсу
щодо визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації 

про народні ремесла в галузі писанкарства, гончарства та випічки 
(1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту 

«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» 
в рамках Програми транскордонного співробітництва 

ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

1 .Термін та місце прийому документів для участі у конкурсі: документи на участь у конкурсі 
подаються з «18» лютого 2022 року по «28» лютого 2022 року до Комунального закладу «Палац 
культури міста Луцька» в паперовому вигляді у запечатаному конверті (особисто або поштовим 
відправленням) з відміткою «Конкурс з визначення кандидата з надання послуг зі збору 
інформації про народні ремесла в галузі писанкарства, гончарства та випічки (1 спеціаліст) в межах 
реалізації мікро проекту «Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 
спадщини» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-У країна 
2014-2020» за адресою: 43025, місто Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького,буд.1,кабінет № 5 . 
отримувач Тетяна Володимирівна Ліпич, Пн.-Чт. -  з 09°°~17<ю; ІІт. — з 0900-1545. Усі копії 
документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном:(+38)(095)125-69-22 (Тетяна Михайлівна 
Парамуд).
Засідання комісії по відбору кандидата з надання послуг зі збору інформації про народні ремесла в 
галузі писанкарства, гончарства та випічки (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро проекту «Розвиток 
польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в рамках Програми 
транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-У країна 2014-2020» відбудеться «28» 
лютого 2022 року, але за умови подачі не менше як трьох пропозицій від учасників.

2. Термін виконання послуги: до 30 червня 2022 року.

3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:
- копія українського паспорта;
- копія ідентифікаційного коду;
- копія Статуту або Свідоцтва та інші установчі документи (для юридичної особи);
- установчі ФОП -  Виписка або Витяг з відповідним класифікатором видів економічної діяльності, 
Свідоцтво та інші документи;
- погоджений Проект Договору (Додається);
- лист-згода на збір та обробку персональних даних (зразок додається);
- заява(зразок додається);
- положення про добропорядність учасників торгів (зразок додається).

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента та зазначено 
«Копія вірна».

4. Результати конкурсу з визначення кандидата з надання послуг зі збору інформації про народні 
ремесла в галузі писанкарства, гончарства та випічки (1 спеціаліст) в межах реалізації мікро 
проекту «Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної спадщини» в 
рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-У країна 2014-2020» 
розмістити на .сайті https://culture.lutsk.ua/ в розділі державні закупівлі до «28» лютого 2022 року.

https://c

