
 
 

 

Adresa: Rruga: “Frang Bardhi 118

 

 

Emri:     
Adresa: 

E-mail:     
Afati i dorëzimit të ofertës:  
 

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
nismën “Young people champions of human rights”, i cili zbatohet në kuadër të projektit të 
Këshillit të Evropës (KiE) "Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri", i 
financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

Ky projekt synon të rrisë dhe forcojë kapacitetet e nxënësve të shkollave të mesme për t'u 
bërë kampionë të promovimit të të drejtave të njeriut në Tiranë, duke i fuqizuar ata të 
ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre për lirinë e shprehjes, pjesëmarrjes, in
mësimit në një mjedis të sigurt dhe miqësor. Duke rritur kapacitetet e një numri nxënësish, 
duke i fuqizuar dhe pajisur ata me mjetet e duhura, ky projekt synon gjithashtu forcimin e 
konceptit të “Edukatorit të Bashkëmoshatarëve” duke angaz
shkëmbyer informacione dhe njohuri dhe për të përfshirë nxënës të tjerë në disa aktivitetet 
e parashikuara në këtë projekt. 

Në zbatim të projektit “Young people champions of human rights”,
financimit Ref. No. 04, në përputhje me manualin me udhëzimet për zbatimin e projektit si 
dhe në zbatim të zërit të buxhetit: 
broshura, printimi i manualit. 

Në këtë kuadër Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
ofertën me objekt e specifikime si vijon:

Objekti:Përgatitja e materialeve promovuese në kuadër të projektit
champions of human rights”. 

1. Ky shërbimdo të shtrihet përgjatë periudhës së kohëzgjatjes së Kontratës së 
financimit të projektit bazuar në 

2. Specifikime Teknike 
a. Subjekti kontraktues do të angazhohet në 

ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese lidhur me qytetarinë digjitale, me fokus target 
grupin të rinj gjimnazistë; 
kuadër të projektit. 
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Ftesë për Ofertë 

Tiranë më 

 Instituti Shqiptar për Çështjet Publike 
 Ruga "Frang Bardhi" No.118, Kodi postar 1022, Njësia 

administrative Nr.5, Tirana. 
 director.aipa@umb.edu.al 
 28.10.2022   

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike, prej muajit dhjetor 2021 është duke implementuar 
“Young people champions of human rights”, i cili zbatohet në kuadër të projektit të 

Këshillit të Evropës (KiE) "Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri", i 
financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

projekt synon të rrisë dhe forcojë kapacitetet e nxënësve të shkollave të mesme për t'u 
bërë kampionë të promovimit të të drejtave të njeriut në Tiranë, duke i fuqizuar ata të 
ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre për lirinë e shprehjes, pjesëmarrjes, informacionit dhe 
mësimit në një mjedis të sigurt dhe miqësor. Duke rritur kapacitetet e një numri nxënësish, 
duke i fuqizuar dhe pajisur ata me mjetet e duhura, ky projekt synon gjithashtu forcimin e 
konceptit të “Edukatorit të Bashkëmoshatarëve” duke angazhuar nxënësit e fuqizuar për të 
shkëmbyer informacione dhe njohuri dhe për të përfshirë nxënës të tjerë në disa aktivitetet 

 

“Young people champions of human rights”, në bazë të kontratës së 
, në përputhje me manualin me udhëzimet për zbatimin e projektit si 

të buxhetit: 5.5.6 - prodhim video, fushatë online ndërgjegjësuese, 

ituti Shqiptar për Çështjet Publike fton subjektin Tuajpër të paraqitur 
me objekt e specifikime si vijon: 

aleve promovuese në kuadër të projektit “Young people 

do të shtrihet përgjatë periudhës së kohëzgjatjes së Kontratës së 
financimit të projektit bazuar në tabelën e realizimit të projektit;  

Subjekti kontraktues do të angazhohet në prodhimin e dy videove informuese, 
ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese lidhur me qytetarinë digjitale, me fokus target 
grupin të rinj gjimnazistë; si dhe në printimin e broshurave dhe manualeve në 

  

më 13.10.2022 

Ruga "Frang Bardhi" No.118, Kodi postar 1022, Njësia 

prej muajit dhjetor 2021 është duke implementuar 
“Young people champions of human rights”, i cili zbatohet në kuadër të projektit të 

Këshillit të Evropës (KiE) "Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri", i 
financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida). 

projekt synon të rrisë dhe forcojë kapacitetet e nxënësve të shkollave të mesme për t'u 
bërë kampionë të promovimit të të drejtave të njeriut në Tiranë, duke i fuqizuar ata të 

formacionit dhe 
mësimit në një mjedis të sigurt dhe miqësor. Duke rritur kapacitetet e një numri nxënësish, 
duke i fuqizuar dhe pajisur ata me mjetet e duhura, ky projekt synon gjithashtu forcimin e 

huar nxënësit e fuqizuar për të 
shkëmbyer informacione dhe njohuri dhe për të përfshirë nxënës të tjerë në disa aktivitetet 

në bazë të kontratës së 
, në përputhje me manualin me udhëzimet për zbatimin e projektit si 

prodhim video, fushatë online ndërgjegjësuese, 

për të paraqitur 

“Young people 

do të shtrihet përgjatë periudhës së kohëzgjatjes së Kontratës së 

prodhimin e dy videove informuese, 
ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese lidhur me qytetarinë digjitale, me fokus target 

printimin e broshurave dhe manualeve në 



 
 

 

Adresa: Rruga: “Frang Bardhi 118

b. Shërbimet virtuale q
aktiviteteve të parashikuara n
 Realizimin e dyvideove informuese, ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese lidhur 

me qytetarinë digjitale,të
mëposhtme: 
- Të jenëtë gjata
- Të paraqesënë mënyrë të qartë dhe me një gjuhë miqësore për fëmijët 

dhe të rinjtë të gjitha mesazhet informuese, ndërgjegjësuese dhe 
sensibilizuese për qytetarinë digjitale.

- Të jetë e pajisur me muzik
tësigurohen nga stafi i projektit.

- Të jetë 
grafike/animacione

- Video duhet të dorëzohet pranë stafit të 
Publike brenda muajit 
rikthehet për përpunime e përmirësime të mëtejshme deri në realizimin e 
variantit final të saj.

 Printim i materjaleve informuese dhe manualeve
- 500 broshura/fletëpalosje në letër A

ngjyra në letër me shkëlqim.
- Informacione dhe foto ilustruese për promovim
- Manuali “Parandalimi i bullizmit online te fëmijët” për mësuesit dhe 

prindërit, të printuara nga 
- Printimi duhet të jetë në një model sa më cilësor dh

kohë. 
- Ofruesi i shërbimit duhet të konsultojë paraprakisht me stafin e Institutit 

Shqiptar për Çështjet Publike versionin dhe modelin që do të printohet
 Fushatë online: 

- Përpunimi dhe shpërndarja e videove informuese dhe ndërgjegjësuese
rrjetet sociale

- Përpunimi dhe shpërndarja e posterave dhe imazheve informuese, 
ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese

 Online newsletter: 
- Promovimi i aktiviteteve t

3. Thirrja do të qëndrojë e hapur 1
4. Dokumentet e nevojshme për pjesëmarrje

- Formulari i ofertës sipas formatit bashkëlidhur;
- Cv të aplikantit ose punime të ngjashme ose link të tyre;

5. Afati dhe mënyra e aplikimit
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rbimet virtuale që do të ofrohen nga subjekti në kuadër të promovimit t
parashikuara në projektdo të përfshijnë: 

dyvideove informuese, ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese lidhur 
me qytetarinë digjitale,të cilat duhet të përmbushin specifikimet e 

a1 minutë e 30 sekonda secila. 
në mënyrë të qartë dhe me një gjuhë miqësore për fëmijët 

dhe të rinjtë të gjitha mesazhet informuese, ndërgjegjësuese dhe 
izuese për qytetarinë digjitale. 

e pajisur me muzikë dhe titra me informacione t
sigurohen nga stafi i projektit. 

 një montim ku do të ndërthuren pamje 
grafike/animacionedherregjistrim zanor. 
Video duhet të dorëzohet pranë stafit të Institutit Shqiptar për Çështjet 

brenda muajit nëntor 2022. Nëse do të jetë e nevojshme do të 
rikthehet për përpunime e përmirësime të mëtejshme deri në realizimin e 
variantit final të saj. 

rintim i materjaleve informuese dhe manualeve: 
broshura/fletëpalosje në letër A3 të printuara nga të dyja anët me 

etër me shkëlqim. 
Informacione dhe foto ilustruese për promovimine projektit. 
Manuali “Parandalimi i bullizmit online te fëmijët” për mësuesit dhe 

, të printuara nga të anët me ngjyra: 300 copë. 
Printimi duhet të jetë në një model sa më cilësor dhe të qendrueshëm në 

Ofruesi i shërbimit duhet të konsultojë paraprakisht me stafin e Institutit 
Shqiptar për Çështjet Publike versionin dhe modelin që do të printohet

Përpunimi dhe shpërndarja e videove informuese dhe ndërgjegjësuese
rrjetet sociale. 
Përpunimi dhe shpërndarja e posterave dhe imazheve informuese, 

suese dhe sensibilizuesenë rrjetet sociale. 
Online newsletter:  

Promovimi i aktiviteteve të projektit. 
Thirrja do të qëndrojë e hapur 15 ditë.  

nevojshme për pjesëmarrje: 
Formulari i ofertës sipas formatit bashkëlidhur; 
Cv të aplikantit ose punime të ngjashme ose link të tyre; 

Afati dhe mënyra e aplikimit: 
  

promovimit të 

dyvideove informuese, ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese lidhur 
specifikimet e 

në mënyrë të qartë dhe me një gjuhë miqësore për fëmijët 
dhe të rinjtë të gjitha mesazhet informuese, ndërgjegjësuese dhe 

formacione të cilat do 

rthuren pamje 

Institutit Shqiptar për Çështjet 
do të jetë e nevojshme do të 

rikthehet për përpunime e përmirësime të mëtejshme deri në realizimin e 

të printuara nga të dyja anët me 

 
Manuali “Parandalimi i bullizmit online te fëmijët” për mësuesit dhe 

e të qendrueshëm në 

Ofruesi i shërbimit duhet të konsultojë paraprakisht me stafin e Institutit 
Shqiptar për Çështjet Publike versionin dhe modelin që do të printohet. 

Përpunimi dhe shpërndarja e videove informuese dhe ndërgjegjësuese në 

Përpunimi dhe shpërndarja e posterave dhe imazheve informuese, 



 
 

 

Adresa: Rruga: “Frang Bardhi 118

Aplikimi i plotë, i firmosur dhe në format PDF, mund të dorëzohet me e
adresën director.aipa@umb.edu.al
zyrës së Institutit Shqiptar për Çështjet Publike
No.118, Kodi postar 1022, Njësia administrative Nr.5, Tirana.
Oferta duhet të dorëzohet brenda datës 

6. Kriteri i përzgjedhjes së fituesit do të jetë: 
7. Bashkëngjitur gjeni formulari
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Aplikimi i plotë, i firmosur dhe në format PDF, mund të dorëzohet me e
director.aipa@umb.edu.alose në formë shkresore përmes postës pranë 
Institutit Shqiptar për Çështjet Publike, në adresën: Ruga "Frang Bardhi" 

No.118, Kodi postar 1022, Njësia administrative Nr.5, Tirana. 
rta duhet të dorëzohet brenda datës 28/10/2022 ora 16.00. 

Kriteri i përzgjedhjes së fituesit do të jetë: Oferta me çmimin më të ulët.
gjeni formularine ofertës. 

  

Aplikimi i plotë, i firmosur dhe në format PDF, mund të dorëzohet me e-mail në 
formë shkresore përmes postës pranë 

Ruga "Frang Bardhi" 

Oferta me çmimin më të ulët. 



 
 

 

Adresa: Rruga: “Frang Bardhi 118

 

Emri i Ofertuesit:  _____________________________
Adresa: 
Për:Institutin Shqiptar për Çështjet Publike

 

Procedura e prokurimit:   
ofertave. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, deklarojmë se:
 

1. Çmimi total i ofertës sonë është 
[______________________
 

2. Çmimi total i ofertës sonë është 
[______________________

 
 

 
Përshkrimi i punimeve 

Video promovuese 
Printime 

Fushatë online 
Online newsletter 
Çmimi Neto 
TVSH 
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FORMULARI I OFERTËS 

___/___/

Ofertuesit:  _____________________________ 

Institutin Shqiptar për Çështjet Publike, Tiranë.  
 

* * * 

 Procedurë me negocim me konsultimin e të paktën tre 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Përgatitja e materjaleve promovuese në kuadër të 
projektit “Young people champions of human rights”.

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, deklarojmë se: 

Çmimi total i ofertës sonë është ___________________ 
______________________]; pa TVSH; 

Çmimi total i ofertës sonë është ___________________ 
______________________]; me TVSH. 

 
Njësia 

 

 
Sasia 

 

 
Çmimi/ 
Njësi pa 

TVSH 
 

Çmimi/ 
total pa 

TVSH

Video 2  
Broshura/Manual

e 
800  

copë 1  
copë 1  

   
   

  

 

___/___/2022 

Procedurë me negocim me konsultimin e të paktën tre  

materjaleve promovuese në kuadër të 
projektit “Young people champions of human rights”. 

 
Çmimi/ 
total pa 

TVSH 

 
Afati 

 2 javë 
 2 javë 

 2 javë 
 2 javë 
  
  



 
 

 

Adresa: Rruga: “Frang Bardhi 118

 
 
 
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
 
Vula          
 

Çmimi Total 

 
 
 

  
 

Frang Bardhi 118”, kodi postar 1022, Tiranë; www.aipa.al/ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

   

  

  


