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FTESË PËR OFERTË 

Përmet, 16.12.2019 

 

Objekti: Ekspert për realizim video promovuese të projektit 

Autoriteti kontraktues: Organizata” Mjedis, Ujëra,Pyje” 

Adresa: Blloku “ Stavri Vinjau”, 6401,Përmet 

E-mail: mjedisujerapyje@gmail.com 

 

Informacion i përgjithshëm 

 Organizata “Mjedis,Ujëra, Pyje” po implemeton projektin “Të rinj aktivë në mbrojtjen e mjedisit” 

në kuadër të  Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD, 

projekt i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNDP. Fokusi i këtij projekti 

është ndërgjegjësimi i të rinjve për të qënë më aktivë në mbrojtjen e mjedisit që i rrethon, duke 

kontribuar në mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore në rrethin e Përmetit. Ky 

projekt do të zbatohet në Përmet dhe target grupi janë të rinjtë e qytetit të Përmetit. 

 

Shërbimi i kërkuar 

Organizata “Mjedis,Ujëra, Pyje” në kuadër të implementimit të projektit të sipërpërmendur është 

e interesuar të kontraktojë një ekspert për realizimin e një video promovuese për projektin. 

 

Videoja promovuese duhet të pasqyrojë qëllimin dhe aktivitetet e projektit. Materiali do te 

realizohet duke dokumentuar aktivitetet e projektit dhe promovuar rezultatet e tij. Materiali duhet 

të sigurojë vizibilitetin e duhur për donatorin e projektit, të evidentojë të gjitha aktivitetet e 

planifikuara dhe përshtypjet e komunitetit lidhur me impaktin e projektit. Materiali final do të jetë 

5-7 minuta.  
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Kriteret/kerkesat per ekspertin 

1. Të ketë të gjitha pajisjet e nevojshme për realizimin e këtj shërbimi. 

2. Eksperiencë pune të ngjashme.  

3. Preferohet të jetë nga Përmeti. 

 

Dokumentacioni i detyrueshëm 

✓ CV e detajuar me referenca të punës së mëparshme (linku i videove) 

✓ Oferta e plotësuar 

 

Subjektet e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin me e-mail në 

adresën mjedisujerapyje@gmail.com, ose në zarf të mbyllur me postë, deri në datën 

26.12.2019,  në adresën: Blloku “ Stavri Vinjau”, 6401,Përmet. 

 

Kriteret e vlerësimit 

Vlerësimi i ofertave do të mbështetet duke pasur si referencë kryesore përmbushjen e 

specifikimeve teknike dhe çmimin më të ulët. 

Do të kenë prioritet aplikuesit nga Përmeti. 

Mënyra e pagesës 

Pagesat do të kryhen me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit.  
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Data:   

FORMULARI I OFERTËS 

 

Emri i Ofertuesit:  

Adresa:  

 

Nr. Përshkrimi i shërbimit Sasia Çmimi  

me TVSH (lekë) 

1 Videoja promovuese duhet të pasqyrojë qëllimin dhe 

aktivitetet e projektit. Materiali do te realizohet duke 

dokumentuar aktivitetet e projektit dhe promovuar rezultatet 

e tij. Materiali duhet të sigurojë vizibilitetin e duhur për 

donatorin e projektit, të evidentojë të gjitha aktivitetet e 

planifikuara dhe përshtypjet e komunitetit lidhur me 

impaktin e projektit. Materiali final do të jetë 5-7 minuta.  

 

 

1  

 

OFERTUESI:  _______________________ 

                                                                                                          (Emër,Mbiemër, Firmë, Vulë) 

 

 


