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Do wszystkich Wykonawców 
biorących udział w zapytaniu 
ofertowym  

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAPYTANIU 
OFERTOWYM 

 
1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie ofert w zapytaniu ofertowym na 

przeprowadzenie akredytacji i monitoringów organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego 
(Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina) i Rosji oraz w innych krajach 
partnerskich wskazanych przez Komisję Europejską ubiegających się o Znak Jakości  w ramach 
programu Europejski Korpus Solidarności. 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

Kryterium I (X1): posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji projektów Wolontariatu 
Europejskiego (EVS), wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności innych niż 
wymienione w pkt. 4 lit.d) zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań szkoleniowych dotyczących 
tematyki realizacji projektów w ramach wyżej wymienionych programów - 20% 

a) 10 pkt. za realizację dodatkowych 1 -3 projektów wolontariackich 
b) 20 pkt. za realizację dodatkowych 4 projektów wolontariackich lub więcej. 

Kryterium II (X2): realizacja akredytacji i/lub monitoringów ramach programów Młodzież w 
działaniu, Erasmus+ i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych Centrów SALTO - 35%: 

a) 25 pkt. za realizację od 2 do 4 akredytacji/monitoringów w ramach ww. programów; 
b) 35 pkt. za realizację 5 lub więcej akredytacji/monitoringów w ramach ww. programów. 

Kryterium III (X3): posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski – 
15%. 15 punktów za realizację min. 2 projektów w ramach innego programu. 

Kryterium IV (X4): posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w ocenie wniosków  
o dofinansowanie projektów w ramach innych programów o charakterze edukacyjnym lub 
wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności lub Wolontariatu Europejskiego – 15%.: 

a) 10 pkt. Za realizację 3-5 akredytacji lub ocen wniosków, 
b) 15 pkt.za realizację 6 lub więcej akredytacji lub ocen wniosków. 

 
Kryterium V (X5): znajomość języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji (azerskiego, 
białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie min. 
B2 - 15%. 15 punktów za znajomość min. 1 oficjalnego języka z ww. krajów. 



 
 

3. Oferty najkorzystniejsze złożyli Wykonawcy: 

Marta Kurek 
Magda Wegenknechtova Svobodova 
Anna Kovbasyuk 
Monika Olszewska 
Artur Najaryan 
Inga Paichadze 
Anna Sławczewa 
Giorgi Kikalishvili 
Olena Yaremko 
Liene Metreveli 
Maria Pastushik 
Andrzej Kostek 
Olga Khabibulina 
Maja Selan 
Petre Mrkev 
Natalia Kudryavtseva 
Felix Weiss 
Nika Bunziak 
Alenka Oblak 
Alexandra Isaicul 
Arsen Simonyan 
Alexey Gorin 
 
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: 

Ida Stupina, ponieważ nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym ze względu na brak 
wymaganego doświadczenia w realizacji min. trzech projektów Wolontariatu 
Europejskiego/Europejskiego Korpusu Solidarności. 
 
Albina Rybakova, ponieważ nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym ze względu na brak 
wymaganego doświadczenia w realizacji min. trzech projektów Wolontariatu 
Europejskiego/Europejskiego Korpusu Solidarności. 
 
Natia Gigiadze, ponieważ nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym, gdyż pełnić będzie 
funkcję koordynatora projektów EKS w okresie 2021-2022, co postrzegane jest jako konflikt interesów 
zgodnie z zał. 1 do zapytania ofertowego. 
 
Jelena Ristic, ponieważ nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym ze względu na brak 
wymaganego doświadczenia w realizacji min. trzech projektów Wolontariatu 
Europejskiego/Europejskiego Korpusu Solidarności. 
 
Dorottya Turos, ponieważ nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym, gdyż pełnić będzie 
funkcję koordynatora projektów EKS w okresie 2021-2022, co postrzegane jest jako konflikt interesów 
zgodnie z zał. 1 do zapytania ofertowego.  
 
Marlena Pujsza-Kunikowska, ponieważ nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym, gdyż 
pełnić będzie funkcję koordynatora projektów EKS w okresie 2021-2022, co postrzegane jest jako 
konflikt interesów zgodnie z zał. 1 do zapytania ofertowego. 



 
Narek Botsinyan, ponieważ nie spełnia warunku udziału w zapytaniu ofertowym ze względu na brak 
wymaganego doświadczenia w realizacji min. trzech projektów Wolontariatu 
Europejskiego/Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 

4. Zbiorcze zestawienie ofert: 

L. 
p. 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

Spełnienie warunku 
udziału w 

postępowaniu 

Liczba punktów w kryteriach oceny ofert  

1 
Marta Kurek 
 

Spełnia 
 

posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski :  
0 pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji 
akredytacji lub w ocenie wniosków o dofinansowanie 
projektów w ramach innych programów o charakterze 
edukacyjnym lub wolontariackim niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariatu Europejskiego: 0 
pkt.,  znajomość języka oficjalnego jednego z krajów 
PW lub Rosji (azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, 
ormiańskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) 
na poziomie min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 70 pkt. 

2 
Magda  
Wegenknechtova 
Svobodova 

Spełnia 
 

posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 0 pkt.,  
posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w 
ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 



 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 70 pkt. 

3 Ida Stupina Nie spełnia Nie dotyczy 

4 
Anna Kovbasyuk Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 85 pkt. 

5 
Monika Olszewska Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
10 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 0 pkt.,  
posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w 
ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 0 pkt.  Łącznie: 45 pkt. 

6 
Artur Najaryan Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 



 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 15 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 100 pkt. 

7 
Inga Paichadze Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 0 pkt.,  
posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w 
ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 70 pkt. 

8 
Anna Sławczewa Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 



 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 15 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 100 pkt. 

9 
Giorgi Kikalishvili 
 

Spełnia 
 

posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 10 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 95 pkt. 

10 
Albina Rybakova Nie spełnia  Nie dotyczy 

11 
Olena Yaremko Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 



 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 85 pkt. 

12 
Liene Metreveli Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 0 pkt.,  
posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w 
ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 70 pkt. 

13 
Maria Pastushik Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 25 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 75 pkt. 

14 
Andrzej Kostek Spełnia 

posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 



 

 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 85 pkt. 

15 
Olga Khabibulina Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 85 pkt. 

16 
Natia Gigiadze Nie spełnia Nie dotyczy 

17 
Maja Selan Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 



 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 10 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 0 pkt.  Łącznie: 80 pkt. 

18 
Petre Mrkev Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 15 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 0 pkt.  Łącznie: 85 pkt. 

19 
Natalia Kudryavtseva Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 0 pkt.,  



 
posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w 
ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 70 pkt. 

20 
Felix Weiss Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
10 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 0 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 0 pkt.,  
posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w 
ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 15 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 0 pkt.  Łącznie: 25 pkt. 

21 
Nika Bunziak Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
10 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 0 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 0 pkt.,  
posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji lub w 
ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 



 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 25 pkt. 

22 
Jelena Ristic Nie spełnia Nie dotyczy 

23 
Alenka Oblak Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 10 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 0 pkt.  Łącznie: 80 pkt. 

24 
Alexandra Isaicul Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 0 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 50 pkt. 

25 
Dorottya Turos 
 

Nie spełnia Nie dotyczy 

26 
Marlena Pujsza-
Kunikowska 

Nie spełnia Nie dotyczy 



 

 

27 
Narek Botsinyan 
 

Nie spełnia Nie dotyczy 

28 
Arsen Simonyan Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
10 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt., posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 0 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 75 pkt. 

29 
Alexey Gorin Spełnia 

 
posiadanie doświadczenia jako koordynator w realizacji 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), 
wolontariatu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu 
Solidarności innych niż wymienione w pkt. 4 lit.d) 
zapytania ofertowego i/lub w realizacji działań 
szkoleniowych dotyczących tematyki realizacji 
projektów w ramach wyżej wymienionych programów: 
20 pkt., realizacja akredytacji i/lub monitoringów 
ramach programów Młodzież w działaniu, Erasmus+ 
i/lub EKS dla Narodowych Agencji lub regionalnych 
Centrów SALTO: 35 pkt.,  posiadanie doświadczenia 
jako koordynator w realizacji projektów w ramach 
innych programów wolontariackich niż Europejski 
Korpus Solidarności lub Wolontariat Europejski : 15 
pkt.,  posiadanie doświadczenia w realizacji akredytacji 
lub w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach innych programów o charakterze edukacyjnym 
lub wolontariackim niż Europejski Korpus Solidarności 
lub Wolontariatu Europejskiego: 10 pkt.,  znajomość 
języka oficjalnego jednego z krajów PW lub Rosji 
(azerskiego, białoruskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, 
rosyjskiego, rumuńskiego, ukraińskiego) na poziomie 
min. B2: 15 pkt.  Łącznie: 95 pkt. 
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