Cenu aptauja par Sabiedrisko attiecību pakalpojumu
Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
Projekta Nr. 16-00-A019.400-000019 ietvaros
Informācija par pasūtītāju
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Reģistrācijas numurs
Adrese

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
40008106375
Pils iela 12, Dundaga, LV-3270

Kontaktpersona

Gunta Abaja

Kontakttālrunis

29172814

Darba uzdevums
1. Darba apraksts

4. Kompetence

Projekta “Biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"
darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana”
publicitātes nodrošināšana
Atbildība par publicitāti biedrības īstenotajam projektam
Nr. 16-00-A019.400-000019.
Organizēt un nodrošināt publicitātes pasākumus, kas sniedz
informāciju par vietējās rīcības grupas darbību un vietējās
attīstības stratēģiju.
Bukletu, brošūru un citu informatīvo materiālu
sagatavošana, VRG mājas lapas aktualizēšana.
Starptautisko sadarbības projektu aktivitāšu informatīvo
publikāciju sagatavošana.
Atbildība par sev uzticēto pienākumu profesionālu veikšanu
un kvalitatīvu uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos.
Atbildība par likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu.
Konfidencialitātes ievērošana.
Uzticētos pienākumus veic patstāvīgi

5. Nepieciešamā izglītība

Vēlama augstākā I vai II līmeņa izglītība

6. Nepieciešamā darba
pieredze

Darba pieredze žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību jomā.
Pieredze publicitātes izdevumu veidošanā.

7. Nepieciešamās zināšanas,
spējas

Labas komunikācijas spējas un emocionālā pašregulācija.
Labas iemaņas darbā ar datoru un citām darbam
nepieciešamām ierīcēm.
Pakalpojuma sniedzējs pienākumu izpildei izmanto savu
datortehniku ar interneta pieslēgumu.

2. Pienākumi

3. Atbildība

8. Darba nodrošinājums

9. Darba apjoms

Vismaz viena publikācija mēnesī (apjoms-10000 zīmes)

10. Pakalpojuma sniegšanas
laiks

no 11.09.2017. līdz 31.12.2018., ar iespēju pagarināt
līgumu.

Piedāvājuma iesniegšana un izvērtēšana

1. Potenciālais darbu izpildītājs sagatavo piedāvājumu, aizpildot pasūtītāja sagatavoto Veidni
2.

3.
4.

“Piedāvājums sabiedrisko attiecību pakalpojumam”
Sagatavotais piedāvājums izsūtāms uz e-pasta adresi: zba@dundaga.lv vai iesniedzams
personīgi biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” telpās Dundagā Pils iela 14 ne
vēlāk kā līdz 2017.gada 8.septembrim plkst. 16.00;
Pakalpojuma veicējs tiek noteikts pēc kritērija: zemākā kopējā pasūtījuma cena (ar PVN).
Izvērtēšanas rezultātus nosūtīta potenciāliem pretendentiem uz to e-pasta adresi, no kuras
piedāvājums saņemts, vai norādīts iesniedzot personiski.

Kontaktpersona papildus informācijai
Gunta Abaja – biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore,
tel. 29172814, e-pasts: zba@dundaga.lv

Koordinatore:

G.Abaja

PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTA VEIDNE

Piedāvājums sabiedrisko attiecību pakalpojumam
Sagatavošanas datums:_________________________
Sagatavošanas vieta:___________________________
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts):_______________________________________
Ar šo ___________ /iesniedzēja nosaukums/ apliecina, ka tam ir nepieciešamā pieredze un darba
nodrošinājums “Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Sabiedrisko attiecību
pakalpojuma nodrošināšanai”:

Pretendenta izglītība
Pretendenta darba pieredze
publicitātes izdevumu veidošanā
(sniegt uzskaitījumu par pēdējo 5
gadu laikā veiktajiem darbiem,
norādot darba devēju, izpildītos
pienākumus un nostrādāto laiku).
Pretendenta nepieciešamās
zināšanas (pieredze žurnālistikas
darbā ar konkrētām norādēm)
Pretendenta darba izpildes
tehniskais nodrošinājums (dators,
printeris, interneta pieejamība)
Pretendenta piedāvātā pakalpojuma
cena EUR (bez PVN) mēnesī.
Sniegt pamatojumu pakalpojuma
aprēķinam, norādot paredzēto darba
stundu skaitu mēnesī un vidējo
stundas maksu.
Pakalpojuma piedāvātāja
juridiskais statuss. Sniegt norādi vai
ir reģistrēts kā PVN maksātājs.

Pretendenta paraksts:____________________________

