Organizata Jo‐Qeveritare Emancipimi Civil Ma Ndryshe
EC MA NDRYSHE

THIRRJE PËR OFERTË
Dizajnim dhe zhvillim të infografikave
Programi për të drejtat e njeriut, “HUMAN RIGHTIVISM”, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për
Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), ka për qëllim që nëpërmjet shoqërisë civile të përmirësoj
të drejtat e njeriut, që janë të natyrshme, origjinale dhe të bazuara në interes të grupit, përmes këtyre tri
komponentëve: 1) Të drejtat e njeriut dhe aktivizimi arsimor; 2) Dokumentimi; monitorimi (watchdog)
dhe qasja strategjike dhe 3) Të drejtat mjedisore.
EC Ma Ndryshe është njëra nga organizatat përfituese të këtij programi, në kuadër të të cilit shpall këtë
thirrje përmes së cilës fton dizajnerat/et, kompanitë/konsorciumet e interesuara të dorëzojnë ofertat e
tyre për “Dizajnim dhe zhvillim të 3 (tre) infografikave (vizualizim të informatave, statistikave dhe
raporteve nëpërmjet grafeve, fotove, ilustrimeve).
Të angazhuarit për dizajnim dhe zhvillim të infografikave duhet ti referohen dhe ti marrin për bazë të
gjitha informatat, statistikat, të gjetuart e raporteve/hulumtimeve të dërguara nga stafi i EC. Qëllimi i
infogrfikave është që informatat dhe të gjeturat nga raportet/hulumtimet të plasohen në mënyrë më të
shpejtë dhe më atraktive te të gjitha kategoritë e qytetarëve të Kosovës .
Afati për përfundim të produkteve:
Infografikat duhet të realizohen gjatë muajit Tetor – Dhjetor 2020
Kriteret për ofertim:
Oferta duhet të përmbajë dokumentet në vijim:
 Çmimi duhet të ofertohet për copë/infografik
 Kompania/konsorciumet duhet të dorëzojnë çertifikatën e regjistrimit të biznesit; çertifikatën e
numrit fiskal; çertifikatën e TVSH‐së (kompanitë që janë deklaruese të TVSH‐së),
 Personat fizik/ dizajnerat/et duhet të dorëzojnë vetëm ofertën financiare (portofolio e punimeve
është e rekomanduar);
 Pala ofertuese (kompania/konsorciumet) duhet të caktojnë një person për kontakt direkt dhe
komunikim me EC Ma Ndryshe.
Ofertat duhet të dorëzohen fizikisht në zyret e EC Ma Ndryshe, Rr. Fehmi Lladrovci 94, Prizren ose në
mënyrë elektronike në info@ecmandryshe.org deri më datë 09.10.2020, ora 15:00 me shënim: “Dizajnim
dhe zhvillim të 3 (tre) infografikave”
Ofertat që vijnë pas këtij afati dhe ato që nuk i përmbajnë dokumentet relevante, nuk do të konsiderohen.
Pas vlerësimit fillestar të ofertave, EC Ma Ndryshe rezervon të drejtën të kërkojë dokumente (dëshmi)
shtesë nga dizajnerat/et, kompanitë/konsorciumet, nëse këtë e vlerëson të nevojshme. EC Ma Ndryshe
rezervon të drejtën për të negociuar ofertën financiare. Vetëm dizajnerat/et, kompanitë/konsorciumet
fitues do të informohen/kontaktohen.
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