Invitation to Submit Bid
Date: 4-Nov-2022
Reference Numbers: PAH/Ukraine/Tender/2022/001 (NFI), PAH/Ukraine/Tender/2022/002 (Fuel) and
PAH/Ukraine/Tender/2022/003(Transportation)
The Polish Humanitarian Action(PAH) is a Polish non-governmental organization. Its mission is "to make the world a better place
through alleviation of human suffering and promotion of humanitarian values".
As part of the humanitarian mission in Ukraine, PAH in Ukraine is inviting tenders to prequalify suppliers/service providers and
place framework agreement for the Non Food items(NFIs), Fuel Services, and Transportation services and. Interested
suppliers/service providers may request tender document by sending email at procurement.ua@pah.org.pl or can collect the
documents from PAH official site …………
Terms and Conditions:
•
LAST DAY TO SUBMIT BIDS: On or before, 1700 hours, 18-Nov-2022
•
All the questions related to the bids can be posted in the link below: shorturl.at/dE178
•
The bidding/procurement process/selection process shall be governed by the internal rules and policies of PAH.
•
PAH may at any time in its sole discretion cancel, terminate, withdraw or suspend the bidding/procurement process
in whole or in part without any reasons.
•
Other terms and conditions shall be as provided in the Bidding Documents
Bid Submission Address:
Duly filed copy of tender document must be submitted via email to tender.ua@pah.org.pl with the subject line as suggested on
tender documents.

UKR version

Запрошення до участі у тендері
Дата: 4 листопада 2022
Довідкові номери: PAH/Ukraine/Tender/2022/001 (NFI), PAH/Ukraine/Tender/2022/002 (Fuel) and
PAH/Ukraine/Tender/2022/003(Transportation)
Польська Гуманітарна Акція (ПГА) є польською неурядовою організацією. Місією організації є "зробити світ кращим через
полегшення людських страждань та просування гуманітарних цінностей".
В рамках гуманітарної місії в Україні, ПГА в Україні оголошує тендер на попередню кваліфікацію
постачальників/постачальників послуг та укладення рамкової угоди на непродовольчі товари, паливні послуги та
транспортні послуги. Зацікавлені постачальники/надавачі послуг можуть запросити тендерну документацію, надіславши
запит на електронну адресу procurement.ua@pah.org.pl або можуть зібрати документи на офіційному сайті ПГА
https://www.pah.org.pl/en/
Умови та положення:
•
ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПОДАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Не пізніше 17:00 години, 18 листопада 2022 року
•
Всі питання, пов'язані з тендерними пропозиціями, можна задати за посиланням: shorturl.at/dE178
•
Процес торгів/закупівель/відбору регулюється внутрішніми правилами та політикою ПГА.
•
ПГА може в будь-який час на власний розсуд скасувати, припинити, відкликати або призупинити торги/процес
закупівлі повністю або частково без будь-яких причин.
•
Інші умови визначаються відповідно до Тендерної документації
Адреса подання тендерних пропозицій:
Належним чином оформлена копія тендерної документації повинна бути надіслана електронною поштою на адресу
tender.ua@pah.org.pl з темою листа відповідно до вимог тендерної документації.

