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REQUEST FOR QUOTATION No. UKRDN/RFQ/2023-102 / ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ № UKRDN/RFQ/2023-102 

FOR THE ESTABLISHMENT OF FRAME AGREMENT(S) ON THE SUPPLY AND DELIVERY OF VISIBILITY ITEMS FOR THE UNHCR OPERATION IN UKRAINE / 

 ДЛЯ УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ(ІВ) НА ПОСТАВКУ ДА ДОСТАВКУ БРЕНДОВАНИХ ТОВАРІВ ДЛЯ ОПЕРАЦІЇ УВКБ ООН В УКРАЇНІ 

 

 

Item 
no./
№ 

 

MINIMUM ACCEPTABLE SPECIFICATIONS / МІНІМАЛЬНІ ДОПУСТИМІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

(Bidders may offer items with similar or higher specifications /  
Учасники можуть пропонувати товари з ідентичними або вищими характеристиками) 

A VISIBILITY ITEMS БРЕНДОВАНІ ТОВАРИ Indicative Photo / Орієнтовне фото 

1 

Flags, Desktop (UN) 
Flag: fabric-polyester, dense, heavy, opaque, 
size-12x24 cm (approx.), double-sided 
printing;  
Pole with stand: metal 

Прапори, настільні (ООН) 
Прапор: тканина-поліестер, щільна, важка, 
непрозора, розмір-12х24 см (приблизно), 
двосторонній друк;  
На паличці з підставкою: метал 

 

 

2 

Flags, Desktop (UNHCR) 
Flag: fabric-polyester, dense, heavy, opaque, 
size-12x24 cm (approx.), double-sided 
printing; 
Pole with stand: metal 

Прапори, настільні (УВКБ ООН) 
Прапор: тканина-поліестер, щільна, важка, 
непрозора, розмір-12х24 см (приблизно), 
двосторонній друк; 
На паличці з підставкою: метал 

3 

Flags, Desktop (Ukraine) 
Flag: fabric-polyester, dense, heavy, opaque, 
size-12x24 cm (approx.), double-sided 
printing; 
Pole with stand: metal 

Прапори, настільні (Україна) 
Прапор: тканина-поліестер, щільна, важка, 
непрозора, розмір-12х24 см (приблизно), 
двосторонній друк; 
На паличці з підставкою: метал 

4 

Flags, Floor, with stand (UN) 
Flag: fabric-heavy atlas, matte, blue or white 
(layout will be provided additionally). Size 1.4 
x 2.1 m. Print 4 + 4. Pocket for the flagpole; 
Pole with stand: wooden 
 

Прапори напольні з підставкою (ООН) 
Прапор: тканинний атлас, матовий, блакитний або 
білий (макет надається додатково). Розмір 1,4 х 2,1 
м. Друк 4 + 4. Кишеня для флагштока; 
На паличці з підставкою: дерево 

 

5 

Flags, Floor, with stand (UNHCR) 
Flag: fabric-heavy atlas, matte, blue or white 
(layout will be provided additionally). Size 1.4 
x 2.1 m. Print 4 + 4. Pocket for the flagpole; 
Pole with stand: wooden 

Прапори напольні з підставкою (УВКБ ООН) 
Прапор: тканинний атлас, матовий, блакитний або 
білий (макет надається додатково). Розмір 1,4 х 2,1 
м. Друк 4 + 4. Кишеня для флагштока; 
На паличці з підставкою: дерево 
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6 

Flags, Floor, with stand (Ukraine) 
Flag: fabric-heavy atlas, matte (use official 
standard layout of the flag of Ukraine). Size 1.4 
x 2.1 m. Print 4 + 4. Pocket for the flagpole; 
Pole with stand: wooden 

Прапори напольні з підставкою (Україна) 
Прапор: тканинний атлас, матовий (використовувати 
офіційний типовий макет прапора України). Розмір 
1,4 х 2,1 м. Друк 4 + 4. Кишеня для флагштока; 
На паличці з підставкою: дерево 

7 

Flags, Drop-form winder flag (UNHCR) 
Flag: size 3.50 m (the length of the canvas is 
approximately 2.40 m). Paint application - 
sublimation (front side - 100% color, back side 
- 75% color); 
Pole: aluminum with the addition of carbon 
fiber, consisting of three parts. Each part is 
about 1 meter high. Metal base plate. Flagpole 
with a hook for pulling the flag and a bag for 
transportation. 

Прапори у формі краплі, зматуються (УВКБ ООН) 
Прапор: розмір 3,50 м (довжина полотна орієнтовно 
2,40 м). Нанесення фарби - сублімація (лицьова 
сторона - 100% кольору, тильна сторона - 75% 
кольору); 
Опора: алюміній з додаванням вуглеволокна, 
складається з трьох частин. Кожна частина має 
висоту близько 1 метра. Металева опорна пластина. 
Флагшток з гаком для встановлення і сумка для 
транспортування.  

8 

Flag, for the vehicle (UNHCR) 
Flag: Size 50сm x 80сm. Fabric for outdoor 
flags. Pocket for the flagpole. Pole: wooden, 2 
cm in diameter, height - approx. 80 cm. Print 4 
+ 4. 

Прапор для автомобіля (УВКБ ООН) 
Прапор: Розмір 50см х 80см. Тканина для вуличних 
прапорів. Кишеня для флагштока. Паличка: 
дерев'яна, діаметром 2 см, висота - бл. 80 см. Друк 4 
+ 4. 

 

9 

Sticker, magnetic, for vehicles (UNHCR logo) 
Dimensions - H 45 cm x W 40 cm., Oracle. Print 
4+0. Oracal attached to magnetic tape. 

Наклейка магнітна для транспортних засобів 
(логотип УВКБ ООН) 
Розміри - В 45 см х Ш 40 см., плівка Oracle. Друк 4+0. 
Плівка Oracle прикріплена до магнітної стрічки. 
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10 

Sticker, magnetic, for vehicles (UN and 
UNHCR logos) 
Dimensions - 17 cm x 67 cm. Oracle. Print 4+0. 
Oracal attached to magnetic tape. 

Наклейка магнітна для транспортних засобів 
(логотипи ООН та УВКБ ООН) 
Розміри - 17 см х 67 см., плівка Oracle. Друк 4+0. 
Пілвка Oracal прикріплена до магнітної стрічки. 

 

 

11 

Banner, for trucks (UNHCR) 
Material: Banner fabric, high 
quality/durability; 
Printing: One color print- UNHCR blue, 
weather-proof printing (to be used outdoors), 
layout will be provided; 
Processing: with revolving seam for durable 
seams and grommet (eyelet); 
Grommets/eyelets: multiple metal grommets 
(eyelets) at all 4 corners and one in between 
corners per each sides - total of 8 eyelets; 
Size: 700 x 1000 cm 

Банер для вантажівок (УВКБ ООН) 
Матеріал: Банерна тканина, висока 
якість/зносостійкість; 
Друк: Однокольоровий друк – синій УВКБ ООН, 
погодостійкий друк (для використання на вулиці), 
макет буде надано; 
Обробка: поворотним швом для міцних швів і 
люверсом; 
Люверси: кілька металевих люверсів на всіх 4 кутах і 
по одному між кутами на кожній стороні - всього 8 
люверсів; 
Розмір: 700 х 1000 см 

 

 

12 

Mouse pad (with UNHCR branding) 
Material – soft polyester top layer with soft 
places for wrists filled with silicon. Non-slip 
bottom. Color – black and blue with white 
“Ukrainian version” logo 

Килимок для миші (з логотипом УВКБ ООН) 
Матеріал - м'який поліестер, верхній шар з м'якими 
місцями для зап'ясть, наповненими силіконом. 
Нековзка зворотня сторона. Колір – чорно-синій з 
білим логотипом «Українська версія». 
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13 

Shoulder bag (with UNHCR branding) 
One compartment bag with long handles for 
shoulder and reinforced bottom; 
Fabric mixed, with waterproof solution 
applied. 260 - 300g/sq.m. Size – 45x15x40cm. 
Reinforced, quilted bottom. Silk-screen 
printing 1+0. 
 
Sample of similar product must be provided. 

Наплічна сумка (з логотипом УВКБ ООН) 
Сумка з одним відділенням, з довгими ручками та 
укріпленим дном; 
Змішана тканина з водонепроникним розчином. 260 
- 300г/кв.м. Розмір 45x15x40cm Посилений, 
стьобаний низ. Шовкотрафаретний друк 1+0. 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 

 

14 

Armband (with UNHCR branding) 
Material – wear-resistant dense polyester, 
width - about 8 cm, length - for an adult 
hand/forearm. Fastening - velcro. Silk screen 
printing 1+0 with the use of reflective paint. 
 
Sample of similar product must be provided. 

Нарукавна пов'язка (з брендингом УВКБ ООН) 
Матеріал - зносостійкий щільний поліестер, ширина 
- близько 8 см, довжина - на дорослу 
руку/передпліччя. Застібка - липучка. 
Шовкотрафаретний друк 1+0 з використанням 
світловідбиваючої фарби. 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 

 

15 

Winter hat (with UNHCR branding) 
single-layered, with bended edges. Material – 
mix of polyester/acrylic and cotton. Knitting in 
garter stitch 1x1. Branding with embroidered 
UNHCR logo. Color: UNHCR blue and black. 
 
Sample of similar product must be provided. 

Зимова шапка (з брендингом УВКБ ООН) 
одношарова, із загнутими краями. Матеріал – суміш 
поліестер/акрил і бавовна. В'язання резинкою 1х1. 
Брендування з вишитим логотипом УВКБ ООН. 
Колір: УВКБ ООН синій і чорний. 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 

 

16 

T-shirt, round-neck (with UNHCR branding) 
 
Kulirka, 140x170 g / sq.m. Silk-screen printing 
1+0 (sublimation printing possible). Colors: 
white, black and UNHCR blue (color palette 
given in footnote in the table) 
Application of logos: UNHCR logo printed at 
the back, left chest, and right sleeve 
 
Sample of similar product must be provided. 

Футболка з круглим вирізом (з брендингом УВКБ 
ООН) 
Кулірка, 140х170 г / кв.м. Шовкотрафаретний друк 
1+0 (можливий сублімаційний друк). Кольори: 
білий, чорний і синій УВКБ ООН (колірна палітра 
вказана у виносці в таблиці) 
Нанесення логотипів: Логотип УВКБ ООН на спині, 
ліворуч на грудях і правому рукаві 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 
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17 

Tshirt, polo-style (with UNHCR branding) 
Fabric – pique with a small admixture of 
polyester or elastane. Accessories - plastic 
buttons. Silk-screen printing 1 + 0. Colors: 
black and UNHCR blue (color palette given in 
footnote in the table) 
Application of logos: UNHCR logo printed at 
the back, left chest, and right sleeve 
 
Sample of similar product must be provided. 

Футболка-поло (з брендингом УВКБ ООН) 
Тканина – піке з невеликою домішкою поліестеру 
або еластану. Фурнітура - пластикові ґудзики. 
Шовкотрафаретний друк 1+ 0. Кольори: чорний і 
синій УВКБ ООН (колірна палітра вказана у виносці в 
таблиці) 
Нанесення логотипів: Логотип УВКБ ООН на спині, 
ліворуч на грудях і правому рукаві 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 

 
 

 

18 

Sweatshirt with hood (with UNHCR branding) 
Without lining. Knitwear 260 - 300 g/sqm, 
Footer with fleece. Silk-screen printing 1 + 0. 
Accessories (metal or plastic possible). hand-
pockets on the sides. Colors: black and UNHCR 
blue (color palette given in footnote at the 
table) 
Application of logos: UNHCR logo printed at 
the back, left chest, and right sleeve 
 
Sample of similar product must be provided. 

Толстовка з капюшоном (з брендингом УВКБ ООН) 
Без підкладки. Трикотаж 260 - 300 г/кв.м, Футер з 
флісом. Шовкотрафаретний друк 1+ 0. Фурнітура 
(можлива металева або пластикова), кишені для рук 
з боків. Кольори: чорний і синій УВКБ ООН (колірна 
палітра вказана у виносці в таблиці) 
Нанесення логотипів: Логотип УВКБ ООН на спині, 
ліворуч на грудях і правому рукаві 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 

 

19 

Winter jacket with hood (with UNHCR 
branding) 
Material - orthon. Fleece collar rack. 
Removable hood, fleece. 
Two big flap pockets with fasteners located in 
the bottom part of the jacket, one inside 
pocket for mobile phone.  
Color: UNHCR blue, dark blue or black 
Application of logos: embroidery on the 
product with a reflective thread on the back, 
left chest, and right sleeve in accordance with 
the specifications of the customer (layout to 
be provided). 
 
Sample of similar product must be provided. 
 
 

Зимова куртка з капюшоном (з брендингом УВКБ 
ООН) 
Матеріал - ортон. Комір-стійка з флісу. Знімний 
капюшон, фліс. 
Дві великі кишені на клапанах на застібках 
розташовані в нижній частині куртки, одна 
внутрішня кишеня для мобільного телефону.  
Колір: УВКБ ООН синій, темно-синій або чорний 
Нанесення логотипів: вишивка на виробі 
світловідбиваючою ниткою на спині, лівій частині 
грудей, правому рукаві згідно технічного завдання 
замовника (макет надається). 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 
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20 

Vest, warm (with UNHCR branding) 
 
Quilted vest with insulation 
Fabric - synthetic, durable, wind- and water-
resistant material, with PU-coating and the 
addition of reflective elements; stand-up 
collar; lining - polyester, insulation - synthetic 
winterizer. Fastening - a zipper with protector 
for a chin, 4 patch pockets on buttons. Silk-
screen printing 1+0. 
Application of logos: back, and left chest 
 
 
Sample of similar product must be provided. 

Жилет теплий (з брендингом УВКБ ООН) 
Стьобаний жилет з утеплювачем 

Тканина - синтетична, міцна, вітро- і водостійкий 
матеріал, з PU-покриттям і додаванням 
світловідбиваючих елементів; комір-стійка; 
підкладка - поліестер, утеплювач - синтепон. 
Застібка - блискавка з протектором для підборіддя, 4 
накладних кишені на кнопках. Шовкотрафаретний 
друк 1+0. 
Нанесення логотипів: спина, груди зліва 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 

 

21 

Vest, summer (with UNHCR branding) 
Fabric – option 1- cotton, option 2- polyester. 
Fastening - plastic buttons. Reflective tapes 
along the contour according to the customer's 
layout. Silk screen printing 1+0. 
Color: UNHCR blue or dark blue with white 
logo 
Application of logos: back, and left chest 
 
Sample of similar product must be provided. 

Жилет літній (з брендингом УВКБ ООН) 

Тканина – варіант 1- бавовна, варіант 2- поліестер. 
Застібки - пластикові ґудзики. Світловідбиваючі 
стрічки по контуру за макетом замовника. 
Шовкотрафаретний друк 1+0. 
Колір: Синій або темно-синій УВКБ ООН з білим 
логотипом 
Нанесення логотипів: спина, груди зліва 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 

 

22 

Raincoat (with UNHCR branding) 
Waterproof raincoat with heat-welded edges, 
4-button front fastening, side flap pockets, 
adjustable button cuffs, 3 back vents and 
adjustable hood. Size universal for adult.  
Color: maximum close to UNHCR blue with 
white logo 
Application of logos: back, left chest, and right 
sleeve 
 
Sample of similar product must be provided. 

Дощовик (з брендингом УВКБ ООН) 

Водонепроникний плащ із термозвареними краями, 
застібкою на 4 ґудзики спереду, бічними кишенями 
з клапанами, регульованими манжетами на 
ґудзиках, 3 вентиляційними отворами на спині та 
регульованим капюшоном. Розмір універсальний 
для дорослих.  
Колір: максимально близький до синього УВКБ ООН 
з білим логотипом 
Нанесення логотипів: спина, груди злыва, правий 
рукав 
 
Необхідно надати зразок аналогічного продукту. 
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Color palettes/Палітра кольорів 

All products have to be with external and internal labels with corporate logo attached./Всі товари мають містить зовнішні та внутрішні ярлики з 
корпоративним логотипом. 
The participants of the bidding have to be ready to provide products in corporate colors presented on the picture./Учасники тендеру мають бути 
готові надати товари в корпоративних кольорах, які представлені на картинці. 
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NOTES TO BIDDERS / ПРИМІТКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

- Please refer to Annex A-2 for the UNHCR Global Apparel Guideline / Будь-ласка, див. Додаток А-2 для ознайомлення з Глобальними інтрукціями 

щодо одягу УВКБ ООН. 

- Partial offers are accepted/Часткові пропозиції приймаються 

 

B OTHER REQIREMENTS ІНШІ ВИМОГИ 

1 Sample products: Bidders are required to provide samples of 
products similar to the requirements, if needed, a description of 
the product can be submitted together with the samples. 
 
Samples are only required for Item no. 13 up to Item no. 22 (10 
items) mentioned above. 
 

Зразки товарів: Учасники тендеру зобов’язані надати зразки продукції, 
які відповідають вимогам, за потреби разом із зразками можна надати 
опис продукції. 
 
Зразки потрібні лише для позицій з пункту № 13 до пункту № 22 (10 
позицій), зазначених вище. 
 

2 Delivery Lead-time: In order for UNHCR to have an idea of the 
expected delivery of the goods, Bidders should indicate how 
many calendar days it will take to complete the delivery up to the 
Final Delivery Point (FDP) upon receipt of order confirmation. 
 
Final delivery points: 
Kyiv, Lviv, Dnipro, Uzhhorod, Vinnytsia 
 
Note: Suppliers may choose to provide an offer to all or to 
selected locations only 

Час доставки: Для того, щоб УВКБ ООН мало уявлення про очікуваний 
термін доставки товарів, учасники тендеру повинні вказати, скільки 
календарних днів знадобиться для завершення доставки до кінцевої 
точки доставки (FDP) після отримання підтвердження замовлення. 
 
Кінцеві пункти доставки: 
Київ, Львів, Дніпро, Ужгород, Вінниця 
 
Примітка: Постачальники можуть надати пропозицію для всіх, або лише 
для вибраних місць 

3 INCOTERMS: The International Chamber of Commerce 
INCOTERMS 2010 shall apply for this RFQ and for any resulting 
purchase orders(s). The applicable INCOTERM shall be: Delivered-
at-Place (DDP) at the Final Delivery Points mentioned above 
 
Final delivery points: 
Kyiv, Lviv, Dnipro, Uzhhorod, Vinnytsia 
 
Note: Suppliers may choose to provide an offer to all or to 
selected locations only. 

ІНКОТЕРМС: ІНКОТЕРМС 2010 Міжнародної торгової палати 
застосовується до цього запиту пропозицій і на будь-які наступні 
замовлення на закупівлю. ІНКОТЕРМС, що застосовується: Доставка на 
місце (DDP) до пунктів кінцевої доставки, згаданих вище 
 
Кінцеві пункти доставки: 
Київ, Львів, Дніпро, Ужгород, Вінниця 
 
Примітка: Постачальники можуть надати пропозицію для всіх, або лише 
для вибраних місць. 
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4 Warranty: Bidders are required to provide defects and liability 
period for the product quality and workmanship. 

Гарантія: Учасники тендеру повинні вказати період для усунення 
недоліків та період відповідальності за якість продукції та її 
виготовлення. 

5 Country of Origin of the Supplier: State the country in which the 
supplier is registered. 

Країна походження Постачальника: Вкажіть країну, в якій 
зареєстрований постачальник. 

6 Country of Origin of the Manufacture: Shall state the country 
where the products were manufactured. 

Країна походження Виробника: Повинна бути вказана країна, де була 
виготовлена продукція. 

 


